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 .حاديث أحؽام، أحؽؿ تـخضقب افشعر بافسقاد  ادقضقع : 

 .أحاديث ختضقب افشعر بافسقاد واحلؽؿ ظؾقفاقان : ــــافعـ

 .بـ صفاب افديـاظؾقي بـ حامد بـ حمؿد  ـتقر :دافتلفقػ :  

 ( م522/5104) حرضمقت/فؾؽتاب باهلقئة افعامةرؿؿ اإليداع 

  03   ×   00ات :  (    ؿقــاس افصػح011ظدد افصػحات :  )

 

 

حمػقطة احلؼقق مجقع  

وافتصقير افطبع ضرق بؽؾ مـف جزء أو افؽتاب هذا ضبع يؿـع  

واحلاشقيب وادسؿقع ادرئل وافتسجقؾ وافسمجة وافـؼؾ  

ادمفػ مـ خطل بنذن إٓ احلؼقق مـ وؽرها  

11634 452551553:     جـــــــــقال   

E.M: alwibinshehab@hotmail.com 
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 ؿ اهلل افرمحـ افرحقؿبس

احلؿد هلل رب افعادغ ، وافصالة وافسالم ظذ شقد 

ـ بعثف اهلل رمحة وؿدوة 7 مَ  ادرشؾغ وخاتؿ افـبقغ

افطقبغ افطاهريـ ، كبقـا حمؿد وظذ آفف ، فؾؿممـغ 

، وافتابعغ هلؿ  ف أمجعغتباصحوارض افؾفؿ ظـ 

 .بنحسان إػ يقم افديـ

 وبعد ...

 ؿد افشقب مـ صعر افرأس وافؾحقةؾؿسلفة خضاب 

افسؾػ افصافح ريض اهلل  ؾقفا ظؾؿـاءُ  جاذب افؽالمَ ـت

ؿع إحاديث افقاردة يف ـأج تعاػ ظـفؿ ، ؾلحببت أنْ 

بستقب يسفؾ ظذ 7 حلاجة افـاس إفقفا افققم هذه ادسلفة 
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ضافب افعؾؿ ؾفؿ أصؾ ادسلفة وحؽؿفا ، وؿد جاء هذا 

 افبحث ظذ افـحق أيت :

 ًٓ تخضقب أصؾ افة ـق   : إحاديث افقاردة يف ُش أو

 ؾشعر.ف

ا : داؾع افرشقل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ فألمر ـثاكقً 

 بتخضقب افشعر.

صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ب افرشقل هؾ خض  ا : ـثافثً 

 صعر رأشف وحلقتف ؟

 إحاديث افضعقػة يف ككة افتخضقب بافسقاد.رابًعا : 

ؿـع افتخضقب بافسقاد ـث افتل تخامًسا : إحادي

 اء مـفا.ـومقؿػ افعؾؿ
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اء ـمـ افصحابة وافتابعغ وظؾؿ اظةـؿــر جذِ شادًشا : 

 بقن بافسقاد.خض  ـافسؾػ ممـ ي

اظة مـ افصحابة وافتابعغ وظؾؿـاء ـؿــر جذِ شابًعا : 

بقن بافـافسؾػ ممـ ي  .ؽتؿ واحلـاءخض 

عغ وظؾؿـاء اظة مـ افصحابة وافتابـؿــر جذِ :  ثامـًا

بقن بافـافسؾػ ممـ ي  .صػرةخض 

 فتخضقب بافسقاد.رأي ادذاهب يف اتاشًعا : 

  ؾلؿقل متقـاًل ظؾقف : أوؾؼ فؾصقاب واهلل أشلل أنْ 

 واردة   األحاديث الأوًل 

 وة أصل التخضوب للشعرنـيف س  

إن  طفقر افشقب يف افشعر مـ حؽؿة اهلل ادشاهدة ، 

ـ   رع يقجفــف فؾػعــؾ أو افــسك ، ـؼــاد بشـــادســؾؿ مُ  فؽــ
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ب صـقبف إذا  وإصؾ يف ديــا اإلشالمل أن  ادسؾؿ ُيـخض 

7  -افقفـقد وافـصـارى  –هؾ افؽتـاب ٕخافػة ــثر 7 مُ 

 ظؾقـف اهلل صذ ا أمركا بذفؽ رشقفـاـبقن ـؿؾنهنؿ ٓ خيض  

 يف إحاديث أتقة : وآفف وشؾؿ
 ظـف ريض اهلل هريرة أيب مـ حديث (0)روى افشقخان -0

 افقفقد )إن   : ؿال وآفف وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل أن  

 ؾخافػقهؿ(. يصبغقن ٓ وافـصارى

مـ حديث جابر بـ  (5)روى مسؾؿ يف صحقحف -5

  بليب َل ـتِ أُ  ا ؿال :ـظبداهلل إكصاري ريض اهلل ظـفؿ

                                                           

واحلديث  [5015[ وصحقح مسؾؿ برؿؿ ]5542صحقح افبخاري برؿؿ ] (0)

[ وشــ افـسائل برؿؿ 1515يف افســ أيًضا 7 اكظر شــ أيب داوود برؿؿ ]

 [.5350[ وشــ ابـ ماجف برؿؿ ]2510]

  .[5015صحقح مسؾؿ برؿؿ ] (5)
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 (0)غامةــافث وحلقتف ورأشف مؽة ؾتح يقم ؿحاؾة

:  شؾؿآفف وو ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؾؼال،  اًضاـبق

وهذا افؾػظ أخرجف أصحاب  بقء( هذا وا)ؽر  

 .(5)إٓ افسمذيافســ 

 اهلل رشقل أن   (2)وافـسائل (1)وافسمذي (5)ؿدـروى أح -5

  و7ٓ  افشقب ؿال : )ؽروا وآفف شؾؿ ظؾقف اهلل صذ

                                                           

 زهره افبقاض صديد : كبات - ادعجؿة ػقػوخت ادثؾثة بضؿ - افثغامة (0)

 (.01/522وثؿره. ؾتح افباري )

وشـــ  [ حتت ظـقان ]باب يف اخلضـاب[1511اكظر شــ أيب داوود برؿؿ ] (5)

بافسـقاد[  اخلضـاب ظــ افـفـل [ حتت ظـقان ]باب2143افـسائل برؿؿ ]

 .بافسقاد[ اخلضاب [ حتت ظـقان ]باب5351وشــ ابـ ماجف برؿؿ ]

  مـ حديث افزبر بـ افعقام ريض اهلل ظـف. [0102سـد أحـؿد برؿؿ ]م (5)

  مـ حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـف. [0425جامع افسمذي برؿؿ ] (1)

  مـ حديث ظبداهلل بـ ظؿر ريض اهلل ظـفؿـا. [2145شــ افـسائل برؿؿ ] (2)
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 ؿال افسمذي : حسـ صحقح. بافقفقد( تشبفقا

 ظتبة حديث مـ (0)افؽبر ادعجؿ يف افطزاين أخرج -1

 اهلل صذ اهلل رشقل ؿال : ـانريض اهلل ظـف  ظبد بـا

 خافػةـمُ 7  افشعر بتغقر يلمر شؾؿآفف وو ظؾقف

 .(5). واحلديث حسـف افسققضلفألظاجؿ

 

 

 

                                                           

حف وؿد ؿال احلاؾظ ابـ حجر يف ذ [503افؽبر برؿؿ ]افطزاين معجؿ  (0)

 بـ ظتبة حديث مـ افؽبر ويف) ( :01/521هلذا احلديث يف ؾتح افباري )

 خمافػة 7 افشعر بتغقر يلمر آفف وشؾؿو ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ـان ظبد

 (.بافسقاد اخلضاب أجاز مـ بف ؽؿس  ـت وؿد،  فألظاجؿ

 [.155اجلامع افصغر برؿؿ ] (5)
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 ا   دافع الرسول صذ اهلل علوه ثاىوً   

 لألمر بتخضوب الشعر وآله وسلم

 ؿوآفف وشؾ ظؾقف اهلل إن  داؾع أمر افرشقل صذ

ـٌ يف كص ـبق  مُ مـ افشعر فؾؿسؾؿغ بتخضقب افشقب 

 هريرة أيب مـ حديث (0)احلديث افذي أخرجف افشقخان

 )إن   ؿال : وآفف وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ريض اهلل ظـف أن  

ؾخافػقهؿ( ؾتغقر 7  يصبغقن ٓ وافـصارى افقفقد

خافػة أهؾ افؽتاب 7 ؿال احلاؾظ ابـ ـافشقب ؽايتف مُ 

  يصبغقن ٓ وافـصارى افقفقد ن  إالين : )عسؼحجر اف

 صبغ بف وادراد7  افصبغ مؼوظقة يؼتيض7  ؾخافػقهؿ

                                                           

وؿد  [5015سؾؿ برؿؿ ][ وصحقح م5542صحقح افبخاري برؿؿ ] (0)  

 م تـخريـجف.ؼد  ـت
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 ظـ افـفل مـ ورد ما يعارضف وٓ وافرأس ةقحافؾ صقب

 إن   ثؿ،  اإلزافة يؼتيض ٓ افصبغ ٕن  7  (0)افشقب إزافة

 أكف جابر حديث مـ مسؾؿ أخرجف دا ؼقدمُ  ؾقف ادلذون

 .(5) ...(ؽروه:  ؿال شؾؿآفف وو قفظؾ اهلل صذ
خافػة أهؾ افؽتاب ما أخرجف اإلمام ـوؿد أـد مُ 

ريض  هريرة حديث أيب مـ (5)أمحد ابـ حـبؾ يف مسـده

 : وآفف وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل : ؿال اهلل ظـف ؿال

بافـصارى(  وٓ بافقفقد تشبفقا و7ٓ  افشقب  هذا )ؽروا

                                                           

[ 5550[ وافسمذي برؿؿ ]1515يشر إػ ما أخرجف أيب داوود برؿؿ ] (0)

بـ  [ مـ حديث ظبداهلل5450[ وابـ ماجف برؿؿ ]2135وافـسائل برؿؿ ]

وآفف  ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل )هنك ظؿرو بـ افعاص ريض اهلل ظـفؿـا ؿال :

 حلديث حسـف افسمذي.افشقب( وا كتػ ظـ وشؾؿ

  .(3/166ؾتح افباري ) (5)

 .[01144مسـد اإلمام أحـؿد ابـ حـبؾ برؿؿ ] (5)
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وآفف  ظؾقف اهلل مـ افرشقل صذومـ أجؾ ذفؽ جاء إمر 

ادسؾؿ 7 ؾؼد جاء  فُ بتغقر افشقب بلي إفقان أحب   وشؾؿ

افغػاري ريض اهلل  ذر مـ حديث أيب (0)يف افســ إربعة

 : )إن   وآفف وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل : ؿال ظـف ؿال

ؿال  وافؽتؿ( 7 احلـاء افشقب هذا تؿ بفما ؽر   أحسـ

ـٌ   .صحقٌح  افسمذي : حس

ة تغقر افشقب احلاؾظ ابـ حجر ـق  وؿد أـد ظذ ُش 

 ؿحاؾة أيب حال مثؾ يف ـان ـْ افعسؼالين ؾؼال : )ؾؿَ 

ـْ  ٕحدٍ  افغرور بف حيصؾ ٓ 7 ٕكف اخلضاب فف اشتحب  ، وَم

                                                           

[ وشــ 0425وجامع افسمذي برؿؿ ] [1512شــ أيب داوود برؿؿ ] (0) 

 [.5355[ وشــ ابـ ماجف برؿؿ ]2145افـسائل برؿؿ ]
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 طؾًؼامُ  اخلضاب ، وفؽـ حؼف يف ستحبيُ  ؾال بخالؾف ـان

 .(0)ؽتاب(اف أهؾ مـخافػة يف إمر امتثال ؾقف 7 ٕكف أوػ
 ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ـان وؿدؿال افشقـاين : )

 وهذه،  هبا ويلمر افؽتاب أهؾ خافػةـمُ  يف يبافغ وشؾؿ وآفف

 يف ادمرخغ ترى وهلذا،  هبا افسؾػ اصتغال ـثر ؿد افسـة

 ؿال .خيضب ٓ وـان خيضب وـان:  يؼقفقن هلؿ افساجؿ

. وافتابعغ افصحابة مـ مجاظة اختضب ؿد : اجلقزي ابـ

:  - حلقتف خضب ؿد رجاًل  رأى وؿد - حـبؾ بـا أمحد وؿال

 رآه حغ بف وؾرح ، ـةافس   مـ امقتً  حقلـيُ  رجاًل  ٕرى إين

 (5) (.هبا صبغ

                                                           

 (.01/522ؾتح افباري ) (1)  

 .(0/015كقؾ إوضار ) (5)  
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فؼد وردت أحاديث  : خضوبهـل يعني تىتف الشوب 

يف ـراهقة كتػ افشقب يف حغ وردت أحاديث يف احلث 

ؿائؾ : ما افػرق  ، ؾنن ؿال ا تؼدمـظذ افتخضقب ـؿ

أثـاء  قاب ما ؿافف حمؿد صؿس احلؼ آبادياجلؾ ؟بقـفام

 ـان ؾنذا:  ؿؾت ؾنن) :ذحف ٕحاديث شــ أيب داوود 

:  ؿؾـا؟  باخلضاب شسه ذع ؾؾؿ ـذفؽ افشقب حال

 وإطفار إظداء إرؽام وهق ديـقة أخرى دصؾحة ذفؽ

 دون فـتػا ظـ هنك اـوإكؿ:  افعريب ابـ وؿال،  هلؿ اجلالدة

 بخالف7  أصؾفا مـ اخلؾؼة تغقر ؾقف ٕن  7  اخلضب

ومـ  (0) (إفقفا افـاطر ظذ اخلؾؼة يغر ٓ ؾنكف7  اخلضب

 أحاديث ـراهقة كتػ افشقب :

                                                           

 (.00/040ظقن ادعبقد ) (0)  
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ظبداهلل بـ  مـ حديث (0)روى أبق داوود يف شــف -0

  اهلل رشقل ؿالؿال : ظؿرو بـ افعاص ريض اهلل ظـفام 

 مـ ما،  افشقب تـتػقا ٓ : شؾؿآفف وو ظؾقف اهلل صذ

 يقم اكقرً  فف ـاكت إٓ اإلشالم يف صقبةً  يشقب مسؾؿ

 وحط،  حسـة هبا فف اهلل ـتب إٓ رواية : ويف افؼقامة

 .خطقئة هبا ظـف

ظبداهلل بـ  مـ حديث (5)يف جامعفروى افسمذي   -5

وآفف  ظؾقف اهلل صذ افـبل ظؿرو ريض اهلل ظـفام أن  

 .ادسؾؿ كقر : إكف وؿال  افشقب كتػ ظـ هنك وشؾؿ

                                                           

 .[1515شــ أيب داوود برؿؿ ] (0)  

 [.5550جامع افسمذي برؿؿ ] (5)  
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مـ حديث ظبداهلل بـ ظؿرو  (0)روى افـسائل يف شــف  -5

آفف و ظؾقف اهلل صذ افـبل أن  ابـ افعاص ريض اهلل ظـفام 

   .افشقب كتػ ظـ هنك  شؾؿو

مـ حديث ظبداهلل بـ ظؿرو  (5)روى ابـ ماجف يف شــف   -1

ف آفو ظؾقف اهلل صذ افـبل أن  بـ افعاص ريض اهلل ظـفام ا

 ادممـ. كقر : هق وؿال  افشقب كتػ ظـ هنك  شؾؿو

مـ حديث ظبداهلل   (5)يف مسـدهابـ حـبؾ روى أمحد     -2

 اهلل رشقل بـ ظؿرو بـ افعاص ريض اهلل ظـفام أن  ا

 وؿال  افشقب كتػ ظـ هنك شؾؿآفف وو ظؾقف اهلل صذ

 صقبة اإلشالم يف رجٌؾ  صاب ما:  وؿال .ادممـ كقر هق

                                                           

 [.2135شــ افـسائل برؿؿ ] (0)  

 [.5450شــ ابـ ماجف برؿؿ ] (5)

 [.3654برؿؿ ] مسـد أمحد ابـ حـبؾ (5)
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 وـتبت،  شقئة هبا ظـف حقتـومُ ،  درجة هبا اهلل رؾعف آ

  .حسـة هبا فف

 ا   هل خضب الرسول صذ اهلل علوهلثً ثا

 ؟شعر رأسه وحلوته وآله وسلم 

قل صذ خضقب افرشـإن  افسمال ظـ مسلفة ثبقت ت

ًٓ  اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ فشعر رأشف وحلقتف  فقس شما

ظؿر بـ  (0)لا ُيطرح يف زمــا ، بؾ شلفف اإلمام افعادجديدً 

رشقفـا صذ اهلل فصاحب وخادم  -رمحف اهلل  -ظبدافعزيز 

                                                           

 خيطئ بعض افـاس يف ظد اإلمام ظؿر بـ ظبدافعزيز اخلؾقػة اخلامس 7 ٕن (0)

افرشقل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ؿد حدد اخلالؾة افراصدة يف جامع 

ؾاخلؾقػة ؾؽ بعد ذفؽ( ثؿ مُ ، )اخلالؾة يف أمتل ثالثقن شـة افسمذي بؼقفف : 

افعادل واإلمام اخلامس هق احلسـ بت ظع بـ أيب ضافب ريض اهلل ظـفام ، 

 .هـ66ظؿر بـ ظبدافعزيز حؽؿ ادسؾؿغ شـة 
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ؾؾؼد روى احلاـؿ  ظؾقف وآفف وشؾؿ 7 أكس ريض اهلل ظـف 7

ريض اهلل ظـف أكس بـ مافؽ  أن  افصحايب (0)يف مستدرـف

ظؾقفا ، ؾبعث إفقف  ادديـة وظؿر بـ ظبدافعزيز والٍ ؿدم 

رشقل اهلل صذ  بهؾ خض   فُ ؾْ ظؿر ، وؿال فؾرشقل : َش 

د ـصعره ؿ ـْ ا مِ رً ـؾنين رأيت صع ؟ شؾؿآفف واهلل ظؾقف و

رشقل اهلل صذ اهلل  إن  ): ريض اهلل ظـف ن ، ؾؼال أكس ق  فُ 

ما  دُت دَ ، وفق ظَ  ادِ قَ بافس   عَ ت  ـشؾؿ ـان ؿد مُ آفف وظؾقف و

ظذ  ـ  هُ يف رأشف وحلقتف ما ــت أزيدُ  قبفِ َص  ـْ مِ  أؿبؾ ظع  

افطقب  ـْ ن مِ ق  ا هذا افذي فُ ـقبة ، وإكؿَص إحدى ظؼة 

آفف ر رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وـب بف صعق  ـطَ افذي ـان يُ 

 .( فقكفشؾؿ ، هق افذي ؽر  و

                                                           

 [.1033ذ افصحقحغ برؿؿ ]ادستدرك ظ (0)
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 رواه ما وأماؿال احلاؾظ ابـ حجر افعسؼالين : )

ريض اهلل ظـف  رمثة أيب حديث مـ افســ وأصحاب احلاـؿ

 بردان وظؾقف شؾؿو آففو ظؾقف اهلل صذ افـبل أتقت:  ؿال

 خمضقب أمحر وصقبف،  افشقب ظاله ؿد صعر وفف أخرضان

 رأيتريض اهلل ظـفام :  ظؿر بـا فؼقل مقاؾؼ ؾفق باحلـاء

  بافصػرة خضبـيُ  شؾؿآفف وو ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل

 أكس حديث وبغ بقـف واجلؿع،  وؽره احلج يف متؼد   وؿد

 ؽؾبة ظذاهلل ظـف ريض  أكس كػك حيؿؾ أنْ ريض اهلل ظـف 

 وهق رآه أكف يتػؼ ومل،  خضابف إػ حيتاج حتك افشقب

 أكف ظذ اخلضب أثبت مـ حديث حؿؾـوي،  خضبـم

 .(0) (ظؾقف يقاطب ومل اجلقاز بقان إلرادة7  ؾعؾف

                                                           

 (.3/245) ؾتح افباري (0)
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صذ  صقبف ؿدر يف افرواية اختالف وأماؿال افـقوي : )

،  اسرً ي اصقئً  رأى أكف بقـفا ؾاجلؿع 7 اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ

 أراد،  كػاه ـْ ومَ  ، افقسر ذفؽ ظـ أخز  صقبف  أثبت ؾؿـ

 يشتد مل] خرىإ افرواية يف ؿال اــؿ ؾقف يؽثر مل أكف

،  وحسـف شقاده ظـ صعره خيرج ومل يؽثر مل:  ي7 أ [افشقب

 (0) .[ (ؿؾقاًل  آ افشقب مـ ير مل] إخرى افرواية يف ؿال ـام

 :وإفقؽ افـصقص افتل تثبت ذفؽ 

 شلفت : ؿال ؿتادة أن   (5)أخرج افبخاري يف صحقحف -0

 ظؾقف اهلل صذ افـبل بخض   ريض اهلل ظـف هؾ اأكًس 

 .قفِ دؽَ ِص  يف رءٌ  ـان اـ7 إكؿ : ٓ ؿال ؟ وآفف وشؾؿ

                                                           

 (.02/62ذح صحقح ) (0)

 [.5524صحقح افبخاري برؿؿ ] (5)
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 : ؿال شريـ ابـ أن   (0)أخرج مسؾؿ يف صحقحف -5

 ـان ريض اهلل ظـف هؾ مافؽ بـ أكس شلفت

ب وشؾؿ وآفف ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؟  خض 

 صعرات. حقتفـف يف 7 ـان اخلضاب يبؾغ : مل ؾؼال

:  ؿال شريـ بـ حمؿد ن  أ (5)أخرج مسؾؿ يف صحقحف -5

َب  مافؽ بـ أكس شلفت  رشقُل  ريض اهلل ظـف أخض 

 مـ رَ ـيَ  مل إكف : ؿال ؟ وآفف وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل

 ؿؾقاًل. إٓ افشقِب 

 : شئؾ ؿال ظـ ثابت (5)أخرج مسؾؿ يف صحقحف -1

 صذ افـبل خضاب ريض اهلل ظـف ظـ مافؽ بـ أكس

                                                           

 [.5510صحقح مسؾؿ برؿؿ ] (0)

 [.5510صحقح مسؾؿ برؿؿ ] (5)

 [.5510صحقح مسؾؿ برؿؿ ] (5)
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 أظد أنْ  صئت : فق ؾؼال وآفف وشؾؿ ظؾقف اهلل

 ب.ختِض ـي : مل ، وؿال ؾعؾُت  رأشف يف ـ  ـُ  صؿطاٍت 

ريض  مافؽ بـ أكس ظـ (0)أخرج مسؾؿ يف صحقحف -2

 افبقضاء افشعرة افرجؾ يـتػ أنْ  : يؽره اهلل ظـف ؿال

 اهلل رشقل بختِض ـيُ  ومل : ، ؿال وحلقتف رأشف مـ

 يف افبقاُض  ـان اـإكؿ وآفف وشؾؿ 7 ظؾقف اهلل صذ

 .بذٌ كُ  افرأس ويف،  افصدؽغ ويف،  ظـػؼتف

احلـاؾظ ابــ  ا ؾفؿـفـإفقؽ خالصة ادقضـقع ـؿـو

:  ريض اهلل ظـف ؿال أكس : )ظـ حقث ؿالحجر افعسؼالين 

ب   مل  وإكؿــا 7 وآفف وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ُيـخض 

 ذٌ ـكبـ افرأس ويف ــافصدؽق ويف فـػؼتـظـ يف اضـافبق ـان

                                                           

 [.5510صحقح مسؾؿ برؿؿ ] (0)
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ـْ  وُظِرَف  - متػرق:  أي -  صاب افذي أن   ذفؽ مـجؿقع ِم

ـْ  ـا أـثر ظـػؼتف ِم ـْ  صاب مـؿ  ريض  أكـس ، ومراد ؽرها ِم

 .(0)اخلضاب( إػ يـحتاج ما صعره يف يؽـ مل أكفاهلل ظـف 

يب بـــ أ ربقعــة وفؼــد جــاء يف صــحقح افبخــاري أن  

يعــل افرشـقل  – صعره مـ اصعرً  رأيتظبدافرمحـ ؿال : 

 : ؾؼقؾ،  ؾسلفت،  أمحر هق ؾنذا -صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ 

 .(5)افطقب مـ محرأ

خضقب ـت: فؼد اختؾػ شؾػـا افصافح يف تنبوه مهم 

ب خض  ـُب صقبف وبعضفؿ مل يافشقب 7 ؾبعضفؿ خض  

حلاؾظ ابـ ًعا فؽثرتف وؿؾتف 7 ؿال اـوذفؽ تب ف 7ـصقب

                                                           

 .(3/245ؾتح افباري ) (0)

 .[5521صحقح افبخاري برؿؿ ] (5)
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7  وترـف ضِب خَ ـاف يف ؾػـاخت دـحجر افعسؼالين : )وؿ

 ، وترك متؼد   اــؿ وؽرمها وظؿر بؽر أبق بؾخض  

 وأكس إـقع بـ وشؾؿة ـعب بـ وأيب ظع اخلضاب

ـْ  بلن   افطزي ، ومجع اظةـؿـوج  ـان مـفؿ صبغ َم

ـْ  قبفَص  ستشـعيُ  ـْ 7 ـؿَ  بف افالئؼ  بف افالئؼ ـان تركَ  ، وَم

 .(0) ف(ـقبَص  ستشـعيُ  ٓ 7 ـؿـ

 افشقب خضاب اشتحباب ومذهبـاؿال افـقوي : )

 بافسقاد خضابف وحيرم،  ؿرةـُح  أو بصػرة وادرأة فؾرجؾ

 وادختار،  تـزيف ـراهة يؽره:  وؿقؾ،  صحإ ظذ

)واجتـبقا :  شؾؿآفف وو ظؾقف اهلل صذ فؼقفف7  افتحريؿ

 مـ افسؾػ اختؾػ : افؼايض وؿال،  مذهبـا هذا افسقاد(

                                                           

 .(01/522ؾتح افباري ) (0)
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 ؾؼال7  جـسف وىف اخلضاب يف عغـوافتاب افصحابة

 افـبل ظـ حديثا ورووا،  أؾضؾ اخلضاب ترك:  بعضفؿ

 ٕكف7  افشقب تغقر ظـ افـفك يف شؾؿآفف وو ظؾقف اهلل صذ

 ظـ هذا روى،  صببف يغر مل شؾؿآفف وو ظؾقف اهلل صذ

:  خرونآ وؿال،  ظـفؿ اهلل رىض وآخريـ وأيب وظع ظؿر

 وافتابعغ افصحابة مـ مجاظةٌ  بوخض  ،  أؾضؾ اخلضاب

 ثؿ،  وؽره مسؾؿ ذـرها افتل فألحاديث بعدهؿ ـومَ 

 ابـ مـفؿ7  بافصػرة بخيض   أـثرهؿ ؾؽان همٓء اختؾػ

،  ظع ظـ ذفؽ يورو،  وآخرون هريرة وأبق ظؿر

 وبعضفؿ،  وافؽتؿ باحلـاء مـفؿ مجاظة بوخض  

 ظـ ذفؽ يرو7  بافسقاد مجاظة بوخض  ،  بافزظػران

 بـوا ظامر بـ وظؼبة،  ظع ابـل واحلسغ واحلسـ ظثامن
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 ؿال افؼايض : ؿال،  ــوآخري بردة وأيب،  ريــشق

 اهلل صذ افـبل ظـ ادروية أثار أن   افصقاب افطزاين :

 صحقحة ـؾفا ظـف وبافـفل افشقب بتغقر شؾؿآفف وو ظؾقف

 أيب ـشقب صقبف دـ بافتغقر إمر بؾ تـاؿض ؾقفا وفقس

 واختالف:  ؿال ، ؾؼط صؿط فف دـ وافـفل ، ؿحاؾة

 يف أحقاهلؿ اختالف بحسب إمريـ ؾعؾ يف افسؾػ

 للوجوب لوس ذلك يف والنهي األمر أن   مع ذفؽ

 يف خالؾف بعض ظذ بعضفؿ يـؽر مل وهلذا،  اعـمـباإلج

 ؿال،  ومـسقخ كاشخ ؾقفام يؼال أن جيقز وٓ:  ؿال،  ذفؽ

 مقضع يف ـان ؾؿـ7 حافغ ظذ هق ؽره وؿال  :افؼايض

 صفرة افعادة ظـ ؾخروجف ترـف أو افصبغ أهؾ ظادة

7  افشقب كظاؾة باختالف خيتؾػ أكف وافثاين،  ومؽروه
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 ؾافسك،  مصبقؽة مـفا أحسـ كؼقة تؽقن صقبتف ـان ؾؿـ

 ما هذا،  أوػ ؾافصبغ،  تستبشع صقبتف ـاكت ـْ ومَ ،  أوػ

  ظـ ؿدمـاه ما فؾسـة إوؾؼ وإصح،  افؼايض ؾفكؼ

 (0) (.أظؾؿ واهلل مذهبـا

ؿــال افؼــايض ظقــاض : اختؾــػ ؿــال افشــقـاين : )

7 افسؾػ مـ افصحابة وافتـابعغ يف اخلضـاب ويف جـسـف 

ا ظــ ؾؼال بعضفؿ : ترك اخلضاب أؾضـؾ ، وروي حـديثً 

ب ، شؾؿ يف افـفل ظـ تغقر افشقآفف وافـبل صذ اهلل ظؾقف و

شؾؿ مل يغـر صـقبف ، روي هـذا آفف ووٕكف صذ اهلل ظؾقف و

ظـــ ظؿــر وظــع وأيب بؽــر وآخــريـ ، وؿــال آخــرون : 

ب مجاظة مـ افصـحابة وافتـابعغ اخلضاب أؾضؾ ، وخض  

                                                           

 .(01/51ذح مسؾؿ ) (0)  
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ومـ بعـدهؿ فألحاديـث افـقاردة يف ذفـؽ ، ثـؿ اختؾـػ 

همٓء ؾؽان أـثرهؿ خيضـب بافصـػرة ، مــفؿ ابــ ظؿـر 

ـ وأبق هريرة وآخرون ب ، وروي ذفـؽ ظــ ظـع ، وخض 

ب وخض  ، وبعضفؿ بافزظػران  مجاظة مـفؿ باحلـاء وافؽتؿ

مجاظة بافسقاد ، روي ذفؽ ظـ ظـثامن واحلســ واحلسـغ 

 ابـل ظع ، وظؼبة بـ ظامر وابـ شريـ وأيب بردة وآخريـ.

إحاديث افـقاردة ظــ افـبـل  ؿال افطزي : افصقاب أن  

افشقب ، وبافـفل ظـف ـؾفا  بتغقر شؾؿآفف وصذ اهلل ظؾقف و

صحقحة وفقس ؾقفا تـاؿض بؾ إمـر بـافتغقر دــ صـقبف 

ـشــقب أيب ؿحاؾــة ، وافـفــل دـــ فــف صــؿط ؾؼــط ؿــال : 

واخــتالف افســؾػ يف ؾعــؾ إمــريـ بحســب اخــتالف 
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إمــر وافـفــل يف ذفــؽ فــقس  أحــقاهلؿ يف ذفــؽ مــع أن  

 (0) .(بعض مجاع ، وهلذا مل يـؽر بعضفؿ ظذإلافؾقجقب ب

 تخضوب بالسوادال ىرصة رابًعا   األحاديث الضعوفة يف

ستدل هبا ؿؾة مـ إحاديث افضعقػة افتل يُ ـهـاك ُج 

 7مما ٓ جيقز آحتجاج هبا  7افتخضقب بافسقاد  يف ككة

 ؾؿـ تؾؽ إحاديث :

وابـ   (5)افديؾؿلو (5)افبقفؼل : روى ولاحلديث األ        

 : ؿال ؿافت فاـظـ اهلل لـرض شةـائظ مـ حديث  (1)صاهغ

                                                           

 .(0/514)كقؾ إوضار  (0)  

 .ظقسك بـ مقؿقن ضعقػوؿال :  [01143شــ افبقفؼل افؽزى برؿؿ ] (5)

 .[0045افػردوس بؿلثقر اخلطاب برؿؿ ] (5)

 .[303كاشخ احلديث ومـسقخف ٓبـ صاهغ برؿؿ ] (1)
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 أحدـؿ خطب )إذا صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ : اهلل رشقل

ب وؿد امرأة ها(يَ  وٓ ، ؾؾقخزها  بافسقاد خض    .غر 

ظقسك ضعػف افبقفؼل بؼقفف : ): احلكم عذ احلديث  

ي يف افعؾؾ ادتـاهقة : ؿال ابـ اجلقزو( بـ مقؿقن ضعقػا

. (0) (ا ٓ يؾتػت إػ ما روىجدً ظقسك بـ مقؿقن ضعقػ )

 بـ ظقسك 7 فضعػ ضعقػ) ال ادبارـػقري :ـؿو

   (5) .(مقؿقن

وؿد ذـره احلاؾظ افسققضل يف جامعف افصغر وأصار 

 .(5) إػ افديؾؿل حؽؿ ظؾقف بافضعػ

                                                           

 .(0151افعؾؾ ادتـاهقة ) (0)

 .(2/524حتػة إحقذي ) (5)

 [.251امع افصغر برؿؿ ]اجل (5)



 [32].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 مـ حديث (5)وافبزار (0)روى ابـ ماجف : يناحلديث الثا        

صذ اهلل ظؾقف  اهلل رشقل ف ؿال : ؿالصفقب ريض اهلل ظـ

7 أحسـ ما اختضبتؿ بف هذا افسقاد  إن  وآفف وشؾؿ : )

 .(وأهقب فؽؿ يف صدور أظدائؽؿ، أرؽب فـسائؽؿ 

 احلديث )وهذا : ؿال افبزار :احلكم عذ احلديث              

صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ  اهلل رشقل ظـ يروى كعؾؿف ٓ

ظبداحلل افؾؽـقي : وؿال افشقخ  (5)افقجف( هذا ـْ مِ  إٓ

، عارض افروايات افصحقحة ـيف شـده ضعػاء ؾال يُ )

                                                           

 . [5352شــ ابـ ماجف برؿؿ ] (0)

 [.5164مسـد افبزار برؿؿ ] (5)

 [.5164مسـد افبزار برؿؿ ] (5)



 [33].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

وؿال افشقخ    (0)(وأخذ مـف بعض افػؼفاء جقازه يف اجلفاد

. (5) (ضعقػ افسـد ؾقف راويان ضعقػان: ) إفباين

 وافراويان افضعقػان مها :

 .(5) َدّؾاع بـ َدؽَػؾ : ؿال ظـف ابـ حجر : ضعقػ -0

ـ صقػل -5 ـ حجر : فغ احلديث ظبداحلؿقد ب  .(1): ؿال ظـف اب

وٓ ظزة بتحسغ افبقصري فؾحديث بعد بقان 

 رواتف افضعػاء وافتـصقص ظذ ضعػفؿ. 

  

                                                           

د[.5164مسـد افبزار برؿؿ ] (0)  .(5/151) افتعؾقؼ ادَُؿج 

 .(54متام ادـة يف افتعؾقؼ ظذ ؾؼف افسـة ) (5)

 .(510)ؼريب افتفذيب ت (5)

 .(555)ؼريب افتفذيب ت (1)



 [34].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 خامًسا   األحاديث التي متنع

 هاعلوالعلامء  حكمخضوب بالسواد والت

ختؾػ ؾقفا بغ ـإن  مسلفة افتخضقب بافسقاد مُ 

قت أدفة ادسلفة ظـد بـاء ظذ ثب7 ؾؼفاء إمة اإلشالمقة 

 :قفا ظذ جزأيـ وشقؽقن افؽالم ؾ، افػؼفاء 

 يف احلديث  السواد(  انبوتجاالكالم عذ زيادة )و   أول

افسقاد( يف  اـبقتجاؿؾة )وـفؽل كػفؿ زيادة ج

 ذفؽ مـ احلديث ٓ بد مـ وؿػة جادة معفا ، ويتجذ  

خالل معرؾة مؽان ورودها ، ودراشة رواهتا ومقؿػفؿ مـ 

 افتخضقب بافسقاد ؾـؼقل :

 افسقاد( يف  اـبقتجا)و: وردت زيادة :  مكان ورودها

ا ـحديث جابر بـ ظبداهلل إكصاري ريض اهلل ظـفؿ



 [35].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

، فؽـ اإلمام  [46/5015]برؿؿ  ادروي يف صحقح مسؾؿ

ر افباب بحديث مـ رواية جابر بـ ظبداهلل  مسؾؿ ؿد صد 

  [45/5015] برؿؿا مـ ؽر تؾؽ افزيادة ـريض اهلل ظـفؿ

7  ر هبا افبابوثبقهتا وإٓ صد   مما يمـد أكف ٓ يرى ؿقهتا

 7 ؾنكا إول افؼسؿ )ؾلما فؼقفف يف مؼدمة صحقحف :

 ـْ مِ  افعققب مـ أشؾؿ هل افتل إخبار مكؼد   أن ككتقخ  

 يف اشتؼامة أهؾ كاؿؾقها يؽقن أنْ  مـ وأكؼك،  ؽرها

 اختالف روايتفؿ يف يقجد مل 7 كؼؾقا دا وإتؼان احلديث

 مـ ـثر ظذ ؾقف ظثر ؿد اــؿ،  ؾاحش ختؾقط وٓ،  صديد

 أخبار ـاتؼصق   كحـ ، ؾنذا حديثفؿ يف ذفؽ وبان ادحدثغ

 أشاكقدها يف يؼع أخباًرا أتبعـاها،  افـاس مـ افصـػ هذا

  ـافصـػ واإلتؼان باحلػظ بادقصقف فقس مـ بعض



 [36].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 .(0)..(. ؿبؾفؿ مادؼد  

 ومدى  من التخضوب بالسواد ديثرواة احل موقف

فؽل يػفؿ شـد هذه  : (جنبوه السواد) قبوهلم لزيادة

وحدثـل : (5)افراوية كـؼؾ شـدها ـاماًل 7 ؾؼد ؿال مسؾؿ

، ظـ ابـ جريج ، ركا ظبداهلل بـ وهب ـأخب، أبق افطاهر 

ا ـريض اهلل ظـفؿظـ جابر بـ ظبداهلل ،  ظـ أيب افزبر

ح مؽة ورأشف ـيقم ؾت اهلل ظـف ريضأيت بليب ؿحاؾة :  ؿال

ؾؼال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف  ، اغامة بقاًض ـوحلقتف ـافث

 .(واجتـبقا افسقاد، وا هذا بقء ؽر  ): شؾؿ آفف وو

  وإفقؽ مقؿػ رجال شـد مسؾؿ : 

                                                           

 (.0/2مؼدمة صحقح مسؾؿ ) (0)

 [.46/5015صحقح مسؾؿ برؿؿ ] (5)



 [37].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

ؾؼد  : (بوه السوادجن  ينكر روايته لزيادة ) الزبر وأب -0

ثـا حدال : ؿ (0)أخرج اإلمام أمحد ابـ حـبؾ يف مسـده

ظـ أيب ، ثـا زهر حد: حسـ وأمحد بـ ظبدادؾؽ ؿآ 

: ؿال أمحد يف حديثف ريض اهلل ظـف ، ظـ جابر ، افزبر 

رشقل  يتأُ   :ؿالريض اهلل ظـف ثـا أبق افزبر ظـ جابر حد

أو جاء ظام ، شؾؿ بليب ؿحاؾة آفف واهلل صذ اهلل ظؾقف و

 ؿال، افثغامة افػتح ورأشف وحلقتف مثؾ افثغام أو مثؾ 

ؿال  (ؽروا هذا افشقب): ؿال ، ؾلمر بف إػ كسائف  :حسـ 

بقه جـ  ): أؿال : ؿؾت ٕيب افزبر : ؿال زهر :حسـ 

 . ٓ : ؿال (؟ افسقاد

                                                           

واكظر إحتاف ادفرة ٓبـ حجر  [01355مسـد أحـؿد ابـ حـبؾ برؿؿ ] (0)

 (.5/561افعسؼالين  )



 [38].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

وؿد أورد أبق ظقاكة يف مستخرجف ظذ صحقح          

مسؾؿ إكؽار أيب افزبر فروايتف فزيادة )جـبقه افسقاد( 

،  : حدثـا أبق ؽسان ، ؿال ق بـ شقارحدثـا إشحاؾؼال :

، ؿال: حدثـا أبق افزبر، ظـ جابر،  : حدثـا زهر ؿال

ؿال  (ؽروا هذا بقء) : ، وؿال : ؾلمر بف إػ كسائف بؿثؾف

 (0) : ٓ. ؿال (؟وجـبقه افسقاد) : : ؿؾت فف زهر

أبق ظقاكة يف مستخرجف ظذ صحقح مسؾؿ  ـام أورد        

زيادة  حرب ٓبـ جريج و، مـ ؽر ذـرمتابعة زهر بـ 

 (5) .)جـبقه افسقاد(

                                                           

 .[4152مستخرج أيب ظقاكة برؿؿ ] (1)

 .[4151مستخرج أيب ظقاكة برؿؿ ] (2)
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ــف        ــزبر كػس ـــ أيب اف ــؾ ظ ــا ؿق ــذ م ،  (0)باإلضــاؾة ظ

ـ ؾقا ؾقـف أهنـؿ ؿـافقا : روايـة أيب افـزبر وخالصة ما ؾص 

 اع ـكح بافسؿـــاع ، وإن مل ُيـــح بافسؿــمؼبقفــة إذا س  

ـ شـعد إٓ إذا ـاكت مـ رواية افؾقـث بـ7  (5)ؾنهنا مردودة

أحاديث افؾقث بـ شعد ظـ أيب افزبر مسؿقظة  ؾنن   7ظـف 

 (5) .وكؼؾف ظـف افذهبل حزمابـ  ا سح بذفؽــؿ

                                                           

( وهق يف ادرتبة افثافثة 12ؿتف يف ضبؼات اددفسغ ٓبـ حجر )ـاكظر ترج (1)

مـ أـثر مـ افتدفقس ؾؾؿ حيتج آئؿة مـ أحاديثفؿ ) افتل ؿال ظـفا ادمفػ :

آ بام سحقا ؾقف بافسامع ومـفؿ مـ رد حديثفؿ مطؾؼا ومـفؿ مـ ؿبؾفؿ 

 (.ـليب افزبر ادؽل

 .(3/521م )إحؽااإلحؽام يف أصقل  (2)

( وفؼد ذـر مجؾة مـ أحاديث أيب افزبر ، 2/555اكظر شر أظالم افـبالء ) (3)

 .ؾفذه ؽرائب وهل يف صحقح مسؾؿ ثؿ ؿال :



 [41].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

وإفقؽ خالصة ما ؿافـف افعراؿـل يف أيب افـزبر بعـد 

روى ظــف إئؿـة )ذـره فؾصحابة افـذي روى ظــفؿ :

: ؿقؾ فشـعبة ، صعبة ومافؽ وافؾقث وافسػقاكان وخالئؼ 

 ف ؟ ؿال : رأيتف يزن ويسـسجح يف ادقـزان.مل ترـت حديث

افــزبر حيتــاج إػ دظامــة ، وؿــال  أبــق: وؿــال افشــاؾعل 

، وؿد وثؼف ابــ معـغ وافـسـائل ، ٓ حيتج بف : أبقحاتؿ 

ػ ظــ ا مــ افثؼـات ختؾ ـوؿال ابـ ظدي : ٓ أظؾؿ أحدً 

افرواية ظـف ، ومل حيتج ابـ حزم بحـديث أيب افـزبر ظــ 

أو ـان مـ روايـة افؾقـث ، ل : حدثـا جابر جابر إٓ إذا ؿا

.(0) (ؾنكف مل يسؿع مـف إٓ ما شؿعف مـ جابر7 ظـف 

                                                           

 .(0/554ضرح افتثريب ) (1)



 [41].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

ؿؾة مــ إحاديـث ـافػاد ج وؿد ذـر ابـ افؼطان

 مــ هـذه ــؾ مضعًػا إياها بؼقفف : بقه افسقاد(مـفا )جـ  

 يـذـر مل مما جابر ظـ ، افزبر أيب رواية مـ ، مسؾؿ ـتاب

  .(0)ظـف افؾقث رواية مـ هق وٓ اظفـشؿ ؾقف

ب خض  ـي   -أحد رواة حديث مسلم  –ابن جريج  -5

ب  : (وادبوه الس  جن  ) خالًفا لزيادةـبالسواد م   فؼد خض 

ظبدادؾؽ بـ جريج 7 ؾؼد ذـر اخلطقب افتابعل بافسقاد 

ظبدادؾؽ بـ ظبدافعزيز بـ جريج افبغدادي ذفؽ ؾؼال : )

ـْ ، ادؽل احلاؾظ ، صقخ احلرم افؼرر إمقي  وأول َم

                                                           

 .(1/501بقان افقهؿ واإلهيام مـ ـتاب إحؽام ) (1)
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ـة ادطفرة بؿؽة :  ن افس  : ـان ابـ  ؿال ظبدافرزاقدو 

   (0) .(ب  بافسقادخض  ـجريج يُ 

بلكف يف  (بقه افسقادجـ  )حديث جابر وؿد ؾفؿ مـ  

رد ذفؽ يف حؼ ا وٓ يط  ستبشعً صار صقب رأشف مُ  ـْ حؼ مَ 

ــا ) افزهري :بـ صفاب ؿقل ايشفد فف ، و ـؾ أحدٍ 

ا كغض ـؾؾؿ  ، ا فسقاد إذا ـان افقجف جديدً ب باكخض  

 (5) (.افقجف وإشـان ترــاه

ثـاوؿد أخرج افبزار يف مسـده رواية ؾؼال :   َحـد 

ثـا ، احلراين صعقب أيب بـ أمحد بـ احلسـ  بــ حمؿـد َحـد 

ثـا ، احلراين شؾؿة  بــ حمؿـد ظــ،  حسـان بـ هشام َحد 

                                                           

 (.01/011تاريخ بغداد ) (0)

 .بتكف يسر (2/522)حتػة إحقذي  (5)



 [43].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 مؽـة ؾتح يقم حاؾةؿ بليب جلء:  ؿال ، َأَكسٍ  َظـ ، شريـ

 ظؾقف اهلل صذ افـبل ؾلمر،  بقضاء ثغامة وحلقتف رأشف وـلن

 وهـذاثؿ ؿال :  .افسقاد بقهجيـ   وأن يغروه أن شؾؿآفف وو

 ، حمؿـد ظــ حسـان بـ هشام ظـ رواه كعؾؿ ٓ احلديث

 َظــ حمؿـد ظــ ؽريب وهق شؾؿة بـ حمؿد إٓ   َأَكس َظـ

 .(0)بافبكة يؽـ ومل َأَكس

   ذكر مجلة من األحاديث التي فوها ثاىًوا

  واحلكم علوها منع التخضوب بالسواد 

ــاك جــ ــل يســتدل هبــا ـهـ ؿؾة مـــ إحاديــث افت

بقهنا إػ افرشقل صذ سمقن فؾتخضقب بافسقاد ويـادحر  

 ظذ أهنا مـ افسـة افثابتة ، ؾنفقؽ  اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ

                                                           

 .[3454مسـد افبزار برؿؿ ] (1)
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  اء احلديث ؾقفا :ـتؾؽ إحاديث مع أؿقال ظؾؿ

 : روى افطزاين مـ حديث أيب احلديث األول

ـْ  اريض اهلل ظـف مرؾقظً  افدرداء ب )َم دَ  َخض  َقاد ، َشق   بافس 

 .(0) افؼقامة( يقم وجفف اهلل

   (5).مقضقع حديث : هذا حاتؿ أبق ؿال : احلكم عذ احلديث

،  (5)بافضـعػ وؿد ذـره افسققضل يف جامعف وحؽؿ ظؾقف

ـــ حجــر افعســؼالينو ــ : )ؿــال اب ــال  (1) (ــشـــده فق  وؿ

 .(2) )ٓ يصؾح فالحتجاج( ادبارـػقري :

                                                           

 .[325مسـد افشامقغ برؿؿ ] (0)

وتقجقـف  (5/051مقـزان آظتـدال )اكظر ( و5/566ظؾؾ ابـ أيب حاتؿ ) (5)

 .[35افـظر إػ أصقل إثر برؿؿ ]

 [.5325اجلامع افصغر برؿؿ ] (5)

 (.01/522ؾتح افباري ) (1)

 .(2/531) تـحػة إحقذي (2)
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مـ  (5)وافـسائل (0): روى أبق داوود الثايناحلديث 

 : ؿال ا ؿالـريض اهلل ظـفؿ ظباس ظبداهلل بـحديث 

 ؿقم يؽقن) : وآفف وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل

بقنـيُ   ، ٓ امـاحلؿ ـحقاصؾ ، بافسقاد افزمان آخر يف خض 

 .(اجلـة رائحة يرحيقن

ذـره ادـذري حتت ظـقان  : احلكم عذ احلديث

 رووه) ثؿ ؿال : بافسقاد( افؾحقة خضب ـْ مِ  )افسهقب

،  افؽريؿ ظبد ظـ افرؿل ظؿرو بـ اهلل ظبقد رواية مـ ـؾفؿ

 أيب ابـ هق هذا افؽريؿ ظبد أن   إػ بعضفؿ ؾذهب

 أكف بوافصقا،  بسببف احلديث ػوضع  ،  ؿخارقـاف

                                                           

 [.5105ود برؿؿ ]شــ أيب داو (1)

 [.2142شــ افـسائل برؿؿ ] (2)



 [46].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 افشقخان بف احتج ثؼة وهق اجلزري مافؽ بـ ظبدافؽريؿ

     (0) .(أظؾؿ واهلل وؽرمها

  (5) افعراؿل : إشـاده جقد.احلاؾظ ؿال          

وإشـاده ؿقي :  ابـ حجر افعسؼاليناحلاؾظ وؿال 

وظذ تؼدير ترجقح وؿػف ، إٓ أكف اختؾػ يف رؾعف ووؿػف 

     (5) (.افرؾعؾحؽؿف 7 ؾؿثؾف ٓ يؼال بافرأي 

ـا ؾقف افؽراهة أن   ؿال أبق ادحاشـ احلـػل : )ؾعؾؿ  إكؿ 

،  حرام كػسف يف أكف ، ٓ مذمقمغ ؿقم أؾعال مـ ٕكف7  ـان

                                                           

 (.5/53افسؽقب وافسهقب ) (1)

وؿـد ذــر افؽتـاب ابــ اجلــقزي يف  (0/65) ـخريج أحاديـث اإلحقـاءتـ (2)

 .( وهق ؽر مقؾؼ يف حؽؿف ظؾقف بافقضع5/22ادقضقظات )

 (.3/166)ؾتح افباري  (3)



 [47].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 افصحايبريض اهلل ظـف  ظامر بـ ظؼبة بافسقاد بخض   وؿد

  ويؼقل :

دُ          ُأُصقُفـَفـا َوَتلَبك أظالَها ُكَسق 

    (0)إَصُؾ  َؾَسـدَ  إذا إظذ يف َخرٍ  وٓ                                  

 رواه ظباس ابـ حديث )ومـفا ؿال ادبارـػقري :

 ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل : ؿال ؿال ظـف وؽره دوأبقداو

 بافسقاد افزمان آخر يف خيضبقن ؿقم : ]يؽقن وآفف وشؾؿ

 ثاحلدي ؾفذا اجلـة[ رائحة يرحيقن ٓ امـاحلؿ ـحقاصؾ

 ظـ ادجقزون وأجاب بافسقاد ، اخلضاب حرمة يف سيح

 ثالثة : بقجقه احلديث هذا

                                                           

 .(5/554ادعتك مـ ادختك مـ مشؽؾ أثار ) (0)



 [48].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 أبا ادخارق أيب بـ افؽريؿ ظبد هشـد يف أن  :  األول

 حتجـي ٓ ضعقػ وهق اجلقزي ابـ بف سح ـام أمقة

 هق فقس هذا ظبدافؽريؿ بلن اجلقاب هذا رد ، وؿد بحديثف

 اجلزري مافؽ بـ فؽريؿظبدا هق ، بؾ أمقة أبا ادخارق ابـ

 افؼقل يف حجر بـ احلاؾظ ، ؿال افثؼات مـ وهق شعقد أبق

 ظبدافؽريؿ ؾقف اـ7 ؾنكؿ اجلقزي ابـ : أخطل (0)ادسدد

 ... اكتفك افصحقح يف فف ادخرج افثؼة اجلزري

 احلديث هذا يف ادذـقر افشديد افقظقد أن     والثاين

 تذـر مل ىأخر ظذ معصقة بؾ بافسقاد اخلضب ظذ فقس

 ؿقفف ذفؽ ظذ ، ويدل ظاصؿ أيب ابـ احلاؾظ ؿال اــؿ

 آخر يف بقنخيض   ؿقم ]يؽقن وآفف وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ

                                                           

 .(56افؼقل ادسدد ) (1)



 [49].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 بقاخض   ؿد ضائػة وجقد ظرؾت وؿد بافسقاد[ افزمان

 وافتابعغ افصحابة مـ وبعده افزمان أول يف بافسقاد

 فقس ادذـقر افقظقد أن ؾظفر ظـفؿ اهلل ريض وؽرهؿ

 اخلضب ظذ افقظقد ـان فق إذ بافسقاد اخلضب ظذ

 ؾائدة [افزمان آخر يف] ؿقفف فذـر يؽـ مل بافسقاد

 بافسقاد اخلضب ـراهة ظذ احلديث هبذا ؾآشتدٓل

 .بصحقح فقس

 احلديث هذا يف بافسقاد باخلضب ادراد أن  :  والثالث

 بغ امجعً  امطؾؼً  ٓ واخلداع افتؾبقس فغرض بف اخلضب

 (0) (.بآتػاق حرام وهق ادختؾػة إحاديث

                                                           

 . (531 – 2/526ـحػة إحقذي )ت (0)



 [51].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

وكؼؾ صارح شــ أيب داوود أن  ادجقزيـ فؾخضاب 

يعـل  –وأجاب أجابقا ظـ احلديث بؼقهلؿ : ) بافسقاد

ظـ حديث ابـ ظباس رؾعف  -مـ جيقز اخلضاب بافسقاد 

بلكف ٓ  [بقن بافسقاد ٓ جيدون ريح اجلـةيؽقن ؿقم خيض  ]

بافسقاد بؾ ؾقف اإلخبار ظـ دٓفة ؾقف ظذ ـراهة اخلضاب 

 (0) (.ؿقم هذه صػتفؿ

أن   (5)روى احلاـؿ يف مستدرـف:  لثاحلديث الثا

 ا دخؾ ظذـبـ اخلطاب ريض اهلل ظـفؿ ظؿر بـ ظبداهلل

د بـ افعاص ريض اهلل ظـفام وؿد ظؿرو بـ اهلل ظبد  شق 

،  افشقيب أهيا ظؾقؽ : افسالم ظؿر بـ اهلل ظبد ؾؼال حلقتف

                                                           

 (.00/046) عبقد ذح شــ أيب داووددظقن ا (0)

 [. 3556ادستدرك ظذ افصحقحغ برؿؿ ] (5)



 [51].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

:  ؟ ؿال افرمحـ ظبد أبا يا تعرؾـل : أما ظؿرو بـا فف ؾؼال

 رشقل شؿعت إين صاٌب 7 افققم ؾلكت صقًخا ، أظرؾؽ بذ

 خضاب : )افصػرة يؼقل وآفف وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل

 خضاب وافسقاد ، ادسؾؿ خضاب ، واحلؿرة ادممـ

 افؽاؾر(.

 : ؿال ابـ أيب حاتؿ : )وهقاحلكم عذ احلديث 

  (0) .ادقضقع( صبف مـؽر حديث

  (5) .(رواه افطزاين وؾقف مـ مل أظرؾفوؿال اهلقثؿل : )

 .(5) )ٓ يصؾح فالحتجاج( وؿال ادبارـػقري :

                                                           

واكظر  ( يف ترمجة شامل بـ ظبداهلل افؽالظل.1/052اجلرح وافتعديؾ ) (0)

 (.0/65ختريج أحاديث اإلحقاء )

 .(2/035) جمؿع افزوائد (5)

 .(2/531) حتػة إحقذي (5)



 [52].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 مـ حديثيف مسـده  افديؾؿل روى : احلديث الرابع

 افشقخ يبغض اهلل ن  إ) رؾعفريض اهلل ظـف ي هريرة أيب

،  يشقب ٓ افذي - ادعجؿة افغغ بؽرس - (افِغربقب

 يصبغفأي 7  صعره دسق  يُ  : افذي وؿقؾ،  ؽرابقب ؿعفـوج

 (0)بافسقاد.

7  رصديـ ؿال ادـاوي : )وؾقف:  احلكم عذ احلديث

 ـريب ابـ ، أو افدارؿطـل ضعػف ؾؼد شعد ابـ ـان ؾنن

 (5).زرظة( أبق ؾضعػف

                                                           

 (.5/551ـشػ اخلػاء )[ و231افػردوس بؿلثقر اخلطاب برؿؿ ] (0)

 (.5/551ؾقض افؼدير ) (5)



 [53].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

أخرج اخلطقب افبغدادي مـ    احلديث اخلامس

 ر  ـؽَ  ـْ مَ )عف رؾيحديث ظؿرو بـ صعقب ظـ أبقف ظـ جده 

  (0) (.مل يـظر اهلل إفقف، قاد افبقاض بافس  

ابـ حجر احلاؾظ : ضعػف  احلكم عذ احلديث

ؿال يف ادطافب افعافقة  ، و (5) افعسؼالين يف فسان ادقزان

حؿد بـ ـمبعد ذـره فؾحديث :  (5) اكقةـبزوائد ادساكقد افثؿ

فعالء أبق اوؿال .اظبقد اهلل هق افعزرمل ضعقػ جدً 

 .(1))ٓ يصؾح فالحتجاج( : ادبارـػقري

  
                                                           

 .[551اجلامع ٕخالق افراوي وآداب افسامع برؿؿ ] (0)

 ممذن افعـزي مسؾؿ بـ ( يف ترجـؿة حمؿد2/551فسان ادقزان ) (2)

 ادفدي.

 [.5501بزوائد ادساكقد افثامكقة برؿؿ ]ادطافب افعافقة  (5)

 (.2/531تـحػة إحقذي ) (4)



 [54].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 من الصحابة والتابعني اعةـمـذكر جسادًسا   

 اء السلف ممن خيضبون بالسوادـوعلم

ب صعره بافسـقاد هـق ؾرظـقن ـْ خض  ،  (0)إن  أول َم

جـد  –ب بافسقاد مـ افعرب ظبدادطؾب ـ خض  وأول مَ 

 عقـب أنْ وفـقس ب - (5)صذ اهلل ظؾقف وآفف وشـؾؿافرشقل 

ب ـؿ ب ؾرظقن ـكخض  مـع أخـذكا أو ظبـدادطؾب ا خض 

اء شؾػـا افصافح ٓ ـفؾؼدوة مـ افصحابة وافتابعغ وظؾؿ

افصحابة رضقان اهلل تعاػ ظؾقفؿ ؾ 7 ـ ؾرظقن وأرضابفمِ 

حقا بلن  رشقل اهلل صذ اهلل  افذيـ ظاصقا مع افـبل ؿد س 

ٕكف فقس  خلضاب صعره 7 ظؾقف وآفف وشؾؿ مل يؽـ بحاجةٍ 

                                                           

[ وهق مـ ؿقل مؽحقل ، واكظر 52505مصـػ ابـ أيب صقبة برؿؿ ] (1)

 .مـ ؿقل احلؽؿ بـ ظتقبة (3/561تاريخ بغداد )

 .(521/  05)ذح ادفذب  (5)



 [55].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 احلاؾظ فيف صعره ِمـ افشقب ما يدظق فذفؽ ـؿـا أوضح

ريض اهلل ظــف  أكـس : )ومراد بؼقففابـ حجر افعسؼالين 

 ر افرشقل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشـؾؿ مـاعَ َص  يف يؽـ مل أكف

  (0).اخلضاب( إػ يـحتاج

مـ شؾػـا  اظةٍ ـؿـج ؾعُؾ  وافتخضقب بافسقاد

ًشا 7 ؿال احلاؾظ ابـ حجر صافح وـاكقا ٓ يرون بذفؽ بلاف

 مـ ضائػة رخص يف افتخضقب بافسقاد )وؿد : افعسؼالين

 ظامر بـ وظؼبة وؿاص أيب بـ شعد 7 مـفؿ افسؾػ

  أيب بـا واختاره واحد وؽر وجرير واحلسغ واحلسـ

  (5).(ومل يـؽر ظؾقفؿ أحـدٌ فف  اخلضاب[ ]ـتاب يف ظاصؿ

                                                           

 .(3/245ؾتح افباري ) (0)

 .(01/521ؾتح افباري ) (5)



 [56].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

7 خضقب افشقب بلي فقن ـ: مسلفة ت تنبوه مهم

ؾقام أحػظ  –بافصػرة أو احلؿرة مل يؼؾ أحٌد مـ افعؾامء 

ا جاءت ـوـذفؽ افؼقل باجتـاب افسقاد إكؿ –بقجقهبا 

طؾًؼا 7 فذفؽ خضب ـقة افتخضقب مُ معطقؾة ظذ ُش 

خضب  ـْ ؿؿِ افصحابة ومـ بعدهؿ بافصػرة وبافسقاد ، ؾ

 : صقبف بافسقاد

ظثؿـان بـ ظػان ريض  -ادبؼ باجلـة  –افصحايب  -0

ان بـ ظػان ـان ـظثؿ عـ ابـ أيب مؾقؽة أن  ؾ :هلل ظـف ا

 وؿد روي أكف مل خيضب ؿط. (0).ب بافسقادخض  ـيُ 

ؿافت  :ريض اهلل ظـف شعد بـ أيب وؿاص افصحايب  -5

ا  ؿصرً ـان أيب رجاًل : ظائشة بـت شعد ابـتف 

                                                           

 [.503فصحابة ٕيب كعقؿ إصبفاين برؿؿ ]معرؾة ا  (0)



 [57].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

صعر ، أصثـ إصابع ، ذا هامة ، ا ا ؽؾقظً دحداًح 

 (0)ب  بافسقاد.خض  ـيُ 

احلسـ بـ ظع بـ أيب  -ادبؼ باجلـة  –ايب افصح -5

:  ؿال ؿقس مقػ خباب :ريض اهلل ظـفام ضافب 

وؿال مسؾؿ بـ  .ب  بافسقادخض  ـاحلسـ يُ  رأيُت 

 ب  بافسقاد.خض  ـاحلسـ بـ ظع يُ  أيب مريؿ : رأيُت 

احلسـ بـ ظع ؿد  وؿال ظبقداهلل بـ أيب يزيد : رأيُت 

 (5)ب بافسقاد.خض  

                                                           

[ 562( ومعجؿ افطزاين افؽبر برؿؿ ]5/015ضبؼات ابـ شعد افؽزى ) (0)

 (.0/64[ وشر أظالم افـبالء )3166وادستدرك ظذ افصحقحغ برؿؿ ]

( ومعجؿ افطزاين افؽبر 5/535افـصقص افثالثة يف شر أظالم افـبالء ) (5)

 [.5255برؿؿ ]



 [58].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 بـ ظع بـ أيب غاحلس -دبؼ باجلـة ا –افصحايب  -1

 : خباب مقػ ؿقسؿال  :ريض اهلل ظـفام ضافب 

 بانخيض   ومها واحلسغ احلسـ ظذ دخؾت

 أكا ــت : ؿال ؾروخ بـ ظبدافرمحـ وظـ (0)بافسقاد.

 بانخيض   ؾؽاكا ظـفام اهلل ريض واحلسغ احلسـ مع

 وؿال (5) بقضاء. ظـػؼتف يسك احلسـ أن   إٓ ، بافسقاد

 رضقان ظع بـ احلسغ : إن   افشقباين قاشحإ أبق

                                                           

( وـتاب 4/020[ وافتاريخ افؽبر )52104ـػ ابـ أيب صقبة برؿؿ ]مص (0)

 (.5/36افثؼات )

 [.5454[ ومعجؿ افطزاين افؽبر برؿؿ ]105أحاد وادثاين برؿؿ ] (5)



 [59].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

،  (0) خضابف كصؾ ، وؿد خز جبة وظؾقف تؾؿُ  ظؾقف اهلل

بـيُ  وـان  (5)بافسقاد. خض 

 :ريض اهلل ظـف  ؼبة بـ ظامر اجلفـلظُ افصحايب  -2

وويل ، ح مك واختط هبا ـصفد ؾت: ؿال ابـ يقكس 

، شـغ ثؿ ظزفف بعد ثالث ، اجلـد بؿك دعاوية 

وـان  (5)ب بافسقاد.خض  ـوـان يُ ،  وأؽزاه افبحر

 :  يؼقل ظامر بـ ظؼبة

دُ   ُأُصقُفـَفـا َوَتلَبك أظالَها ُكَسق 

 إَصُؾ  َؾَسـدَ  إذا إظذ يف َخرٍ  وٓ                           

                                                           

 .زال ظـف اخلضاب كصؾ خضابف : (0)

 (.011تاريخ واشط ) (5)

( وـتاب 5/014( ورجال صحقح مسؾؿ )1/515ضبؼات ابـ شعد ) (5)

 (.5/135( وشر أظالم افـبالء )5/551ت )افثؼا



 [61].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 ـان افرماة مـ : ـان افصحابة يف حبان ابـ وؿال

 (0) بافسقاد.   يصبغ

 :ريض اهلل ظـف رو بـ افعاص افسفؿل ظؿافصحايب  -3

ب خض  ـا يُ ـان ظؿرو ؿصرً : ؿال أبقبؽر بـ افزؿل 

 (5) بافسقاد.

 بـ ظؿرو ظـف اهلل ريض اخلطاب بـ ظؿروفؼد رأى 

 افغراب جـاح مثؾ ؾفق فـصقب دشق   وؿد افعاص

 ادممـغ أمر:  ؾؼال؟  اهلل ظبد أبا يا هذا ما : ؾؼال

 ظـف اهلل ريض ظؿر يـفف ؾؾؿ،  ةبؼق يف   رىتُ  أن أحب  

   (5) .ظؾقف يعبف ومل ذفؽ ظـ

                                                           

  (.503/ 4هتذيب افتفذيب ) (0)

 [.3555ادستدرك ظذ افصحقحغ برؿؿ ] (5)

 [.2601ادستدرك ظذ افصحقحغ برؿؿ ] (5)



 [61].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 افصحايب جرير بـ ظبداهلل ريض اهلل ظـف : ؿال شؾقؿ -4

ب ظبداهلل بـ جرير اهلذيؾ : رأيت أبق  رأشف ُيـخض 

   (0) بافسقاد.  وحلقتف

ريض اهلل  افعاص بـ ظؿرو بـ اهلل افصحايب ظبد -5

ب : ـانظـفؿـا     (5)بافسقاد. خيض 

 ادؾقح أبق ان : ؿالـاد بـ أيب شؾقؿـؿ  ـتابعل حاف -6

 ظؾقف ؾنذا إفقف ؾخرجت ادـؿ  ـح ظؾقـا : ؿدم افرؿل

     (5) بافسقاد. بخض   وؿد معصػرةٌ  مؾحػةٌ 

                                                           

 [.5516معجؿ افطزاين افؽبر برؿؿ ] (0)

 (.5/23[ وشر أظالم افـبالء )2611افـؿستدرك ظذ افصحقحغ برؿؿ ] (5)

 (.5/532ان آظتدال )مقز (5)



 [62].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

افتابعل ظع زيـ افعابديـ ابـ احلسغ بـ ظع :  -01

 ـان أكف حسغ بـ ظع ظـ بؽر أيب بـ ذيؽ ظـ

   (0) بافسقاد. يصبغ

اجلرمل : ظـ  زيد بـ ظبداهلل ؿالبة أبقافتابعل  -00

 ـان أكف ؿالبة أيب ظـ افصفباء أيب بـ ظؼبة

ب    (5) بافسقاد. ُيـخض 

 بـ : ؿال حسان دثار بـ ُمـحاربافتابعل  -05

بـيُ  دثار بـ ُمـحارب رأيت إبراهقؿ:  خض 

   (5)بافسقاد.

                                                           

 (.2/504ضبؼات ابـ شعد افؽزى ) (0) 

 (.4/052ضبؼات ابـ شعد افؽزى ) (5) 

 [.452مسـد ابـ اجلعد برؿؿ ] (5) 



 [63].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 ظقف : ؿال افرمحـ بـ ظبد بـ شؾؿة أبق افتابعل -05

 بخض  ـيُ  شؾؿة أبق ـان إبراهقؿ بـ شعد

    (0)بافسقاد.

مقشك بـ ضؾحة بـ ظبقداهلل افؼرر افتابعل  -01

ؿال ابـ مقهب : رأيت مقشك بـ :  افتقؿل اددين

   (5) ب  بافسقاد.خض  ـضؾحة يُ 

 بـ : ؿال ظطاف ظباس بـ ظبداهلل بـ ظعافتابعل  -02

 ظباس بـا ظبداهلل بـ ظع رأيت : افقابيص خافد

   (5) بافسقاد. يصبغ

                                                           

 (.1/555شر أظالم افـبالء ) (0)

( 5/546( وافعؾؾ ومعرؾة افرجال )2/035ضبؼات ابـ شعد افؽزى ) (5)

 (.1/555وشر أظالم افـبالء )

 (.2/505ـ شعد افؽزى )ضبؼات اب (5)



 [64].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 بـا ظبدافرمحـ بـ كاؾع بـ ُجبَر : ؿال ظبقداهللبعل افتا -03

ب ُجبَر بـ كاؾع رأيت : مقهب    (0)بافسقاد. ُيـخض 

حجاج بـ أرضاة بـ ثقر بـ هبرة ، مػتل افتابعل  -04

رأيت : افؽقؾة : ؿال ابـ محقد افرازي ظـ جرير 

   (5) ب بافسقاد.خض  ـاحلجاج يُ 

:  ين افبكيبؽر بـ ظبداهلل بـ ظؿرو ادزافتابعل  -05

افقفقد افطقافز : حدثـا زياد بـ أيب مسؾؿ  ؿال أبق

   (5) ب بافسقاد.خض  ـ: رأيت بؽر بـ ظبداهلل يُ  ؿال

                                                           

 (.2/513ضبؼات ابـ شعد افؽزى ) (0)

 (.4/36( وشر أظالم افـبالء )6/555اجلرح وافتعديؾ ) (5)

 (.1/252شر أظالم افـبالء ) (5)



 [65].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

حمؿد بـ ظبدافرمحـ ابـ أيب فقذ ، مػتل افتابعل  -06

ؿال جرير بـ :  افؽقؾة وؿاضقفا إكصاري افؽقيف

   (0)ب  بافسقاد.خض  ـظبداحلؿقد : رأيت ابـ أيب فقذ يُ 

 زياد : رأيت الؿة : ؿال جريرزياد بـ ظِ افتابعل   -05

ب الؿةظِ  بـا    (5)بافسقاد. ُيـخض 

:  معؿر افتابعل حمؿد بـ صفاب افزهري : ؿال -06

ب افزهري وـان ؿال ، و (5)بافسقاد ُيـخض 

ؽل : شؿعت أبا ـظبدافرمحـ بـ ظبداهلل افدصت

                                                           

 (.3/505( وشر أظالم افـبالء )522/ 4تاريخ بغداد ) (0)

 (.3/555( وشر أظالم افـبالء )6/166هتذيب افؽؿـال ) (5)

 [.5136أحـؿد ابـ حـبؾ برؿؿ ] مسـد (5)



 [66].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

يؼقل : مل أـتب افرازي ظقسك بـ ماهان جعػر 

   (0) ب  بافسقاد.خض  ـ7 ٕكف ـان يُ  ظـ افزهري

حمؿد بـ إشحاق بـ يسار بـ خقار احلاؾظ افتابعل  -51

إخباري افؼرر ادطؾبل مقٓهؿ اددين صاحب 

رأيت ابـ إشحاق  :جرير : ؿال  افسرة افـبقية

   (5) ب بافسقاد.خض  ـيُ 

اخلؾقػة افعباد أبق جعػر ظبداهلل بـ حمؿد بـ ظع  -50

     (5) ب  بافسقاد.خض  ـ: يُ  اهلاصؿل ادـصقر

                                                           

 (.4/514( وشر أظالم افـبالء )00/012تاريخ بغداد ) (0)

( وهتذيب افؽؿـال 4/52( وشر أظالم افـبالء )0/553تاريخ بغداد ) (5)

(51/100.) 

 (.4/55( وشر أظالم افـبالء )0/32تاريخ بغداد ) (5)



 [67].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 باهلل ادعتز بـ ظبداهللأبق افعباس اخلؾقػة افعباد  -55

 بـ حمؿد ادعتصؿ ابـ جعػر ادتقـؾ ابـ حمؿد

،  افقجف مسـقن،  افسؿرة صديد افرصقد : ـان

ب  ظع بـ ؿال إشؿـاظقؾ  (0)، بافسقاد  ُيـخض 

   (5) .افشعر ـثر إدب اخلطبل : ـان ؽزير

 اخلطاب أبق افديـ جمد ادتػــ افرحال ثؿحد  ـاف -55

 ـان دحقة : ادشفقر بابـ ظع بـ حسـ بـ ظؿر

ب    (5)بافسقاد. ُيـخض 

                                                           

 (.01/15شر أظالم افـبالء ) (0)

 (.5/50( وأبجد افعؾقم )4/522تاريخ بغداد ) (5)

 (.55/562شر أظالم افـبالء ) (5)



 [68].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 ادشاط حمؿقد بـ حمؿد بـ شعد افػضائؾ أبق -51

 يف يقًما بافري : ؿال افسؿعاين : فؼقتف افرازي

ب ، وـان افطريؼ  (0) بافسقاد. ُيـخض 

ثـاف -52  صقخ افعراق مسـد ادعؿر ادمرخ ادػقد ؿحد 

 شت شـة رجب يف افؼطقعل : وفد ادستـكية

،  شـده ، وظال ظؿره مئة ، ضال ومخس وأربعغ

 ، وـان ادستـكية مشقخة ، ؾلظطل ذـره واصتفر

ب  (5) بافسقاد. ُيـخض 

  

                                                           

 (.0/562افتحبر يف ادعجؿ افؽبر ) (0)

 (.55/6شر أظالم افـبالء ) (5)



 [69].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 سابًعا   ذكر مجاعة من الصحابة والتابعني

 واحلناء (1)اء السلف ممن خيضبون بالكتمـوعلم

ـة تغقـر افشـقب إذا ا أن  إصؾ يف افس  تؼدم معـ

م ستبشًعا ، ومسلفة تغقر افشقب بلي إفقان ، تؼـد  ـان مُ 

خضبقن ـؿؾة مـــ افصــحابة وافتــابعغ ممـــ ُيـــمعـــا جــ

ــبافسقاد ، وإفقـؽ جـ بقا صـقبفؿ بـافؽتؿ ؿؾة ممــ خض 

 افـبـل ظـافغػاري ريض اهلل ظـف  ذر قأب7 دا رواه واحلـاء 

 بـف ؽـرتؿ مـا أؾضؾ) : ؿال أكف شؾؿآفف وو فظؾق اهلل صذ

باحلــاء ر صـقبف ـؽق ـوبعضـفؿ  (5) (وافؽتؿ احلـاء (5)افشؿط

                                                           

. افػائؼ يف ؽريب احلديث كبات خُيؾط مع افقشؿة فؾخضاب إشقد : افؽتؿ (0)

 (.0/556وإثر )

 . افسقاد خيافطف افشقب:  افشَؿط (5)

 [.2144افـسائل برؿؿ ] ــش (5)



 [71].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 بـ أكسمـ حديث  وؿد أخرج افديؾؿل يف مسـده  ، ؾؼط

 وافؽـتؿ باحلـاء اختضب مـ أول أن   ريض اهلل ظـف مافؽ

 : خضب باحلـاء وافؽتؿـ ؿؾؿ7  (0) افرمحـ خؾقؾ ابراهقؿ

أبقبؽر افصديؼ وظؿـر بــ اخلطـاب  بقانافصحا -0-5

 : ؿال أكس بـ مافؽ ريض اهلل ظــف : ريض اهلل ظـفام

 واختضـب ، وافؽـتؿ باحلـاء بؽر أبق اختضب وؿد

  (5) .ابحتً  باحلـاء ظؿر

 ــان :ريض اهلل ظــف افصحايب أبق ظبقدة بـ اجلـراح   -5

 (5) .وافؽتؿ باحلـاء   خيضب

                                                           

 [.14مسـد افػردوس بؿلثقر اخلطاب برؿؿ ] (0)

 .[5510صحقح مسؾؿ برؿؿ ] (5)

 .(0/050أحاد وادثاين ) (5)



 [71].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 اظقؾـإشؿـؿال هلل ظـف : بـ مافؽ ريض ا سافصحايب أك   -1

   (0) باحلـاء. خضبيـُ اأكًس  رأيت : خافد أيب بـا

ؿـال  افصحايب ظبـداهلل بــ أيب أوىف ريض اهلل ظــف :  -2

 فف أوىف أيب بـ اهلل ظبد رأيت : خافد أيب بـ إشامظقؾ

   (5) .باحلـاء مصبقؽان طػران

ـــان  افصــحايب خــقات بـــ جبــر ريض اهلل ظـــف : -3

 (5) افؽتؿ.خيضب باحلـاء و

افصحايب ظبدافرمحـ بـ أيب بؽر افصـديؼ ريض اهلل  -4

 (1) ـان خيضب باحلـاء وافؽتؿ. ظـفام :

                                                           

 .[52114مصـػ ابـ أيب صقبة برؿؿ ] (0)

 .[52113مصـػ ابـ أيب صقبة برؿؿ ] (5)

 .(505آشتقعاب يف معرؾة إصحاب ) (5)

 .(02مشاهر ظؾامء إمصار ) (1)



 [72].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

حمؿد بـ ظع بــ أيب ضافـب ادشـفقر بـابـ افتابعل  -5

 رأشف وإن احلـػقة ابـ رأيت : افشقباين ؿال احلـػقة :

  (0) وافؽتؿ. باحلـاء خضبفام ؿد ؿاكقتان وحلقتف

 من الصحابة والتابعنياعة ـمـثامنًا   ذكر ج

 خضبون بالصفرةـاء السلف ممن يـوعلم

ــف :  -0 ــان ريض اهلل ظـ ـــ ظػ ــثامن ب ــال افصــحايب ظ  ؿ

 يبـل وهق ظػان بـ ظثامن رأيت : شعد بـ ظبدافرمحـ

     (5) .حلقتف امصػرً  صفباء بغؾة ظذ افزوراء

افصــحايب ظبــداهلل بـــ ظؿــر بـــ اخلطــاب ريض اهلل   -5

 ظبداهلل بـ ظؿر  رأيت:  ججري بـ ظبقدظـفؿـا : ؿال 

                                                           

 .[52112مصـػ ابـ أيب صقبة برؿؿ ] (0)

 .[52151مصـػ ابـ أيب صقبة برؿؿ ] (5)



 [73].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 (0) بافصػرة. يصبغ

ــال   -5 ــف : ؿ ــداهلل ريض اهلل ظـ ـــ ظب ــر ب افصــحايب جري

 خيضـب اهلل ظبـد بـ جرير رأيت:  ظؿر بـ ظبدادؾؽ

     (5) .وافزظػران  بافصػرة

 أبقإشـحاق ؿال افصحايب أبق افدرداء ريض اهلل ظـف :  -1

 بــ ؿـقس بــ ظـقيؿر افـدرداء أبـا رأيت:  إجرب

،  شؾؿآفف وو ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل صاحب ةخـاش

 (5) .بافصػرة خضبـيُ ،  أؿـك أصفؾ

                                                           

 .[0054[ وصحقح مسؾؿ برؿؿ ]2205صحقح افبخاري برؿؿ ] (0)

 .[52115مصـػ ابـ أيب صقبة برؿؿ ] (5)

 .[2121ادستدرك ظذ افصحقحغ برؿؿ ] (5)



 [74].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 افصحايب ادغرة بـ صعبة ريض اهلل ظـف : ؿال ظبـدادؾؽ  -2

   (0) بافصػرة.   خيضب صعبة بـ ادغرة : رأيت ظؿر بـا

:  ادـذر بـ ؿال ظتبـة افصحايب أبق أمامة ريض اهلل ظـف :  -3

   (5)بافصػرة. خيضب ظـف اهلل ريض امامة أبا رأيت

فصحايب أبق رهـؿ افظفـري ريض اهلل ظــف : ؿـال ا -4

 ـبًرا صقًخا افظفري أبارهؿ : رأيت ادـذر ابـ ظتبـة

 (5) بافصػرة. خيضب

 شـاملؿـال  افصحايب أكس بـ مافؽ ريض اهلل ظـف : -5

 ظؾقـف مافـؽ بــ أكس رأيت : افعتؽل اهلل ظبد بـا

                                                           

 .[52115مصـػ ابـ أيب صقبة برؿؿ ] (0)

 .[0552اين برؿؿ ]أحاد وافث (5)

 .[5550أحاد وافثاين برؿؿ ] (5)



 [75].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 شقداء وظاممتف أدــ خز ومطرف،  دــاء خز جبة

   (0) .بافصػرة خيضب،  خؾػف مـ ذؤابة فف

افصحايب جـابر بــ ظبـداهلل إكصـاري ريض اهلل  -6

 بــ جـابر رأيـت : اهلل ظبقـد بـ ظثامنؿال  ظـفام :

     (5) .بافصػرة خيضب ظبداهلل

 ؿتـادة أبـق افصحايب أبق ؿتادة ريض اهلل ظـف : ـان  -01

              (5) بافصػرة. خيضب

ؿـال  افصحايب أبق شعقد اخلـدري ريض اهلل ظــف :  -00

  شـعقد أبـا رأيـت : راؾـع بــ ظبقـداهلل بــ ظثامن

  

                                                           

 .[332معجؿ افطزاين افؽبر برؿؿ ] (0)

 .[0411معجؿ افطزاين افؽبر برؿؿ ] (5)

 .[5540معجؿ افطزاين افؽبر برؿؿ ] (5)



 [76].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 (0) .بافصػرة خيضب اخلدري

ؿــال افصـحايب راؾـع بـت خـديج ريض اهلل ظــف :  -05

 بــ راؾـع رأيـت : راؾـع بــ ظبقـداهلل بـ انـظثؿ

         (5) .بافصػرة خيضب خديج

 ن : ؿال افبقفؼـل : وــانافتابعل ضاووس بـ ـقسا  -05

   (5) بافصػرة. خيضب ضاووس

 وخيـز بصػرة خيضب ـان : جريج بـ افتابعل ظبقد  -01

 ـــان  وآفــف وشــؾؿ ظؾقــف اهلل صــذ اهلل رشــقل أن  

   (1) بافصػرة. خيضب

                                                           

 .[2156معجؿ افطزاين افؽبر برؿؿ ] (0)

 .[1511معجؿ افطزاين افؽبر برؿؿ ] (5)

 .[01264ؽزى برؿؿ ]شــ افبقفؼل اف (5)

 .[553مسـد افشامقغ برؿؿ ] (1)



 [77].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 : دةـزائ أيب بـ ظؿرافتـابعل حؽقؿ بـ جابر : ؿال    -02

              (0) .بافصػرة خيضب جابر بـ حؽقؿ رأيت

 رأي ادذاهب يف التخضوب بالسواد تاسًعا  

ــد    ــتؼ ــاؾعقة ُي ــا أن  افش ، يف إصــح  فحرمقكـم معـ

ؾتخضـقب فيؼقفقن بافؽراهـة افتـزهيقـة ، وافقجف ادؼابؾ 

واضًحا وؿد خـافػفؿ  (5)بافسقاد ـام سح بذفؽ افـقوي

مـ ادـذاهب اإلشـالمقة ــام بعض أهؾ افعؾؿ يف ادسلفة 

وأمـا خضـاب ): ؾؼـال ل افـزحقع افشقخ وهب كؼؾ ذفؽ

افشعر بإمحر وإصػر وإشقد وؽر ذفؽ مـ إفقان 

                                                           

 .[5146معجؿ افطزاين افؽبر برؿؿ ] (0)

اظة 7 ؿال ـؿـوؿد خافػ افـقوي يف حرمة افتخضقب بافسقاد مـ افشاؾعقة ج (5)

وافبغقى يف افتفذيب ، حقاء ؿال افغزايل يف اإل( : 0/561افـقوي يف ادجؿقع )

 (.كف ـراهة تـزيفأوطاهر ظباراهتؿ  ، وآخرون مـ آصحاب هق مؽروه
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، ؾنكف حيرم اخلضاب بافسقاد  ، إٓ ظـد افشاؾعقة ؾفق جائز

 .(0)(وؿال ؽرهؿ بافؽراهة ؾؼط

  ظـ ادذاهب افثالثة :وإفقؽ كؼاًل 

   جاء يف تؽؿؾة حاصقة رد  أوًل   ادذهب احلنفي

ظامة ؿال : )ؿال  اخلضاب بافسقادالمف ظذ ادحتار أثـاء ـ

زه مـروي ظــ أيب ق  ، وبعضـفؿ َجـ كف مؽـروهإ:  ادشايخ

 .(5) ...(ؾرجالف ـةٌ ؿرة ؾفق ُش ، أما باحل يقشػ

   شؿعتافؾقثل  حيقك ؿال ثاىًوا   ادذهب ادالكي 

 ذفـؽ يف  أشـؿع مل) : بافسقاد افشعر صبغ يف يؼقل امافؽً 

 وتـرك،  إيل أحـب افصـبغ مــ ؽذف وؽر،  امعؾقمً  اصقئً 

                                                           

 .(1/554افػؼف اإلشالمل وأدفتف ) (0)

 .(0/514تؽؿؾة حاصقة رد ادحتار ) (5)
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 ؾقـف افــاس ظـذ فـقس،  اهلل صـاء إن واشـع ـؾـف افصبغ

بــ  مافـؽاإلمام  أن   جاء يف رشافة افؼرواين . و(0)(ضقؼ

ا خذ مـ ضقهلـا إذا ضافـت ـثـرً : وٓ بلس بإ أكس ؿال

ويؽـره صـباغ ،  وؿافف ؽر واحد مـ افصحابة وافتـابعغ

وٓ بـلس بـف باحلــاء ،  حريؿـافشعر بافسقاد مـ ؽـر تـ

 .(5)وافؽتؿ

   : ويؽـره  ؿـال ابــ ؿدامـة :يل   ادذهب احلنبثافثًا

تؽـره اخلضـاب : يب ظبـد اهلل ؿقـؾ ٕ 7 اخلضاب بافسـقاد

آفـف فؼقل افـبل صذ اهلل ظؾقـف و7 إي واهلل :  ؿال ؟ بافسقاد

 .(5) ...(.بقه افسقادوجـ  ): شؾؿ و

                                                           

 .[0415مقضل مافؽ برؿؿ ] (0)

 .(355رشافة افؼرواين ) (5)

 .(0/015افؼح افؽبر ظذ متـ ادؼـع ) (5)



 [81].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

ؿطاع افػتقا  جقابوؿد رأيت إمتاًما فؾػائدة أن أكؼؾ 

  .م هلؿظذ افسمال ادؼد   بافؽقيت

 جلس الفتوا الكويتيـفتوى م

ًٓ يؼقل :  ؿطاع افػتقا بافؽقيتؿدم إػ  هؾ شما

7 جيقز صبغ افبقاض يف صعر افرأس )افشقب( بافسقاد 

 ًٓ : فؾذي امتأل رأشف بافشقب  اثاكقً  ، : فؽبر افسـ أو

ـٍ   :ؿائؾةافػتقا جلـة  جابتوؿد أ ؟مبؽرٍ  كتقجة فؾقراثة يف ش

ر افطاظـ يف ـؽره فؾشقخ افؽبقاخلضاب بافسقاد ي إن  

، أو جاء ظام  ل بليب ؿحاؾةـ: أت حلديث جابر ؿال7  افسـ

غام أو ـحقتف مثؾ افثـ، ورأشف وف افػتح أو يقم افػتح

 ؽروا هذا:  ، وؿال مر بف إػ كسائفمر أو ؾلُ ، ؾلُ  افثغامة

ا ؾال أصغر مـ ذفؽ شـً  أما مـ ـان بقء . رواه مسؾؿ.
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بعض  ا ورد أن  ـؿـف7 بلس فف مـ اخلضاب بافسقاد 

بقن بافسقاد دون إكؽار ظؾقفؿ مـ افصحابة ـاكقا خيض  

،  ، وظبد اهلل بـ جعػر ان بـ ظػانـمـفؿ ظثؿ 7 أحد

، وأما ادجاهدون  واحلسـ واحلسغ ريض اهلل ظـفؿ

 جيقز ، ظذ أكف ٓ ؾافصبغ بافسقاد جائز هلؿ باإلمجاع

اخلضاب بافسقاد إذا ـان ظذ شبقؾ افتدفقس وافغش يف 

 .(0)اهلل أظؾؿو حافة تؼدم افرجؾ خلطبة امرأة.

 

 

 

 

                                                           

 .(3/553ؾتاوى ؿطاع اإلؾتاء بافؽقيت ) (0)
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 مة البحثـخات

يف خاتـؿة افبحث أحـؿد اهلل تبارك وتعاػ ظذ 

تقؾقؼف بنـؿـال هذا افبحث افذي يؿؽـ أن يؽقن ظالًجا 

ؿـ حيتاجقن إػ ـحلؾ مشاـؾ ـثر مـ ادسؾؿغ م

جقن  ا يسؿعقن مـ ـؿَ ـفِ 7 ختضقب صعرهؿ ويتحر 

 .تفإحاديث يف حتريؿ ذفؽ أو ـراه

 حؿد وظذ آفف وصحبف ـوصذ اهلل ظذ ؿدوتـا وهاديـا م

 .واحلؿد هلل رب افعادغ، ا ـثًرا ـوشؾؿ تسؾقؿً 

 ويؿؽـ تؾخقص افبحث يف افـؼاط أتقة:
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 ملخص البحث

 ـة افثابتة ت 7 ُمـخافػة فؾقفقد خضقب افشقب ـأصؾ افس 

بقن افشقب.  افذيـ ٓ ُيـخض 

 ا صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ مل ُيـخضب ـرشقفـ

 ف 7 فؼؾتف وظدم حاجتف فؾتخضقب.ـبـصق

  إحاديث افقاردة يف افـفل ظـ افتخضقب بافسقاد

 ؽؾٌؿ ؾقفا.ـتـمُ 

 ب ـ  ة ريض اهلل ـار افصحابـترك افتخضقب فؾشقب مـ

شقبفؿ 7 بؿعـك ظدم حؿقل ظذ أكف افالئؼ بـظـفؿ م

ؿ ب ـحاجتفؿ إفقف 7 فعدم اشتبشاع صقبفؿـ  ا مل ُيـخض 

 رشقفـا صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ 7 فعدم احلاجة.

   واراوي حديث  –افتابعل ظبدادؾؽ بـ جريج    )ؽر 
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قاد7 ــان يُ  - بقء واجتـبقا افسقاد( هذا ب بافس  خض 

 مما يمـد افػفؿ افصحقح فؾحديث ، وظدم ـراهة

افزبر افذي يروي  افتخضقب بافسقاد. وـذفؽ أبق

يـؽر روايتف فؾػظة ريض اهلل ظـف احلديث ظـ جابر 

 ؿد ابـ حـبؾ.ـ( ـام يـؼؾ ذفؽ اإلمام أحبقه افسقادجـ  )

  ؾعؾ بعض افصحابة وافتابعغ وأئؿة افسؾػ

فتخضقب صعرهؿ بافسقاد يمـد ظؿؾفؿ بافسـة 

ظـ حرمتف ، ، وؾفؿفؿ فعدم ـراهتف كاهقؽ ادطفرة 

 وـػك هبؿ أشقة.

 ؿؾة مـ إحاديث يف افـفل ظـ افتخضقب ـهـاك ج

فا يف ـا ظــعظؿفا ضعقػة ، وؿد أجبــقاد مُ ـبافس

 .هذا افبحث
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  ادذهب افشاؾعل يرى حرمة افتخضقب بافسقاد وبؼقة

 هب يذهبقن إػ افؽراهة.اادذ

  بد أن كؼقد جقاز افتخضقب بافسقاد برضورة ٓ

 دفقس وافغش.افسالمة مـ افت

  7  يستحب فف افتخضقب بغر افسقادافسـ ـبر

 .خالًؾا فؾشباباجلسدية وؿدراتف  فمـاشبة فسـ  

  ؿطاع افػتقا ٕمهقة ادسلفة ؾؼفقًا ؾؼد كؼؾـا جقاب

افتل يػتل بجقاز افتخضقب بافسقاد إذا مل  بافؽقيت

 .يؼصد افتدفقس

 ذ خضقب افصحابة وافتابعغ باحلـاء وافصػرة تلـقد ظـت

 .خافػة ٕهؾ افؽتابـ7 مخضقب افشقبـأن  إصؾ ت
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 مراجع البحث

 افشقباين ، أبق افضحاك بـ ظؿرو بـ وادثاين / أمحد أحاد -0

 –  هـ0100افراية ، افرياض ،  هـ( دار554 بؽر )ت

 . اجلقابرة أمحد ؾقصؾ افدـتقرباشؿ:  ، حتؼقؼ 0م ، ط0660

قم / ـؾـافع أحـقال بقـان يف افـؿرؿقم افقر افعؾقم أبـجد -5

 افؽتب هـ( دار0514)ت  ؼــقجلـاف حســ بـ ديـؼـص

 زـار. اجلبار ظبد:  م ، حتؼقؼ0645افعؾؿقة ، بروت ، 

 بـ حمؿد بـ ظع/  إحؽام ـتاب يف واإلهيام افقهؿ قانب -5

 افؼطان ابـ احلسـ أبق ، افػاد احلؿري افؽتامل ادؾؽ ظبد

-هـ0105،  0/ ط افرياض ، ضقبة دار (هـ355 ت)

 .شعقد آيت احلسغ ـتقرداف:  ؼقؼحت ، م0664

 ، أمحد بـ ظع بـ ثابت اخلطقب افبغدادي / تاريخ بغداد -1

 ، بروت. دار افؽتب افعؾؿقة هـ(135)ت  أبقبؽر
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 إبراهقؿ بـ إشؿـاظقؾ بـ افؽبـر / مـحؿد افتـاريخ -2

افػؽر ،  هـ( دار523ظبـداهلل )ت  اجلـعػل ، أبق افبـخاري

 افـدوي. هاصؿ افسقد : حتؼقؼ

 افقاشطل افرزاز شفؾ بـ واشط / أشؾؿ تاريخ -3

،  0هـ ، ط0113افؽتب ، بروت ،  هـ( ظامل565)ت 

 ظقاد. ـقرـقس:  حتؼقؼ

 مـصقر بـ حمؿد بـ افؽبر / ظبدافؽريؿ ادعجؿ يف افتحبر -4

 شامل. كاجل مـرة:  هـ( حتؼقؼ235 )ت شعد افسؿعاين ، أبق

 ظبدافرمحـ افسمذي / حمؿد عجام بؼح إحقذي تـحػة -5

 دار هـ(0525افعال )ت  ، أبق ادبارـػقري ظبدافرحقؿ بـا

 افعؾؿقة ، بروت. افؽتب

،  ادـذري افؼقي ظبد بـ افعظقؿ / ظبد وافسهقب افسؽقب -6

 ، بروت ، افعؾؿقة افؽتب هـ( دار323حمؿد )ت  أبق

 افديـ. صؿس إبراهقؿ:  ، حتؼقؼ 0هـ ، ط0104
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حمؿد كاس افديـ /  يف افتعؾقؼ ظذ ؾؼف افسـة ام ادـةـؿـت -01

،  ادؽتبة اإلشالمقة ، دار افراية فؾـؼ هـ(0151)ت  إفباين

 هـ.0116 ،  5ط

،  افعسؼالين حجر بـا ظع بـ افتفذيب / أمحد تـفذيب   -00

 – هـ0111افػؽر ، بروت ،  هـ( دار525 )ت افػضؾ أبق

 .0م ، ط0651

،  ادزي ظبدافرمحـ فزـلا بـ افؽامل / يقشػ هتذيب    -05

افرشافة ، بروت ،  هـ( ممشسة415 أبقاحلجاج )ت

 ظقاد بشار افدـتقر:  حؼقؼـ، ت 0م ، ط0651 – هـ0111

 معروف.

 افعســؼالين حجــر بـــ ظــع بـــ أمحــد / افتفــذيب تؼريــب -05

 ،  شـقريا،  افرصـقد دار هــ(525 )ت افػضؾ أبق،  افشاؾعل

  .ظقامة حمؿد:  ؼقؼ، حت 1 طم ، 0665 - هـ0105
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،  ضـاهر اجلزائـري افدمشـؼل/  تقجقف افـظـر إػ أصـقل إثـر -01

ــة ادطبقظــات اإلشــالمقة  ــب –مؽتب  -هـــ 0103،  0، ط حؾ

    .ظبدافػتاح أبقؽدةافشقخ حتؼقؼ : ،  م0662

 حاتؿ  افبستل ، أبق أمحد بـ حبان بـ افثؼات / حمؿد  -02

،  0م ، ط0642 – هـ0562افػؽر ،  دار هـ(521 )ت

 أمحد. افديـ ذف سقداف:  حتؼقؼ

 ، أبقافسؾؿل افسمذي ظقسك بـ افسمذي / حمؿد جامع   -03

افعريب ، بروت ،  افساث إحقاء هـ( دار546ظقسك )ت 

 وآخرون. صاـر حمؿد أمحد:  حتؼقؼ

 افسققضل حؿدـم بـ بؽر أيب بـ اجلامع افصغر / ظبدافرمحـ  -04

 حمؿد افعؾؿ ، جدة ، حتؼقؼ : ضائر هـ( دار600)ت 

 ادـاوي. تاج افعارؾغ بـ رؤوفظبداف

 بـ مـحؿد حاتؿ أيب ابـ افرمحـ وافتعديؾ / ظبد اجلرح -05

 إحقاء هـ( دار554 )ت مـحؿد ، أبق افرازي إدريس

 م.0625افعريب ، بروت ،  افساث
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إصبفاين،  مـجقيف بـ ظع بـ مسؾؿ / أمحد صحقح رجال -06

هـ ، 0114ادعرؾة ، بروت ،  هـ( دار155بؽر )ت  أبق

 افؾقثل. اهلل ظبد:  ، حتؼقؼ 0ط

 ظبداهلل أبق ، حؿد بـ يزيد افؼزويـلـشــ ابـ ماجف / م -51

حؼقؼ: حمؿد ؾماد ـت،  روتـ، بق هـ( دار افػؽر542)ت 

 ظبدافباؿل.

 ، افسجستاين ان بـ إصعثـؿـشــ أيب داوود/ شؾق -50

: حمؿد حمقل  حؼقؼـت،  هـ( دار افػؽر542)ت  أبقداوود

 افديـ ظبداحلؿقد.

افـسائل ، أبقظبدافرمحـ  صعقب بـ ــ افـسائل / أمحدش  -55

اإلشالمقة ، حؾب ،  ادطبقظات هـ( مؽتب515)ت 

  ؽدة. أبق ظبدافػتاح:  ، حتؼقؼ 5م ، ط0653 – هـ0113

 ظبداهللأبق ، ؿد افذهبلـحؿد بـ أحـم / شر أظالم افـبالء  -55

،  هـ0105،   6، ط ، بروت هـ( ممشسة افرشافة415)ت 

 عقب إركاؤوط وحمؿد افعرؿسقد.: ص حتؼقؼ
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 ، حمؿد بـ إشامظقؾ افبخاري اجلعػل / صحقح افبخاري  -51

،  ، بروت افقاممة ، دار ابـ ـثر  هـ(523)ت  أبقظبداهلل

 : مصطػك ديب افبغا. حتؼقؼ ، هـ0114،  5ط

، افـقسابقري/ مسؾؿ بـ احلجاج افؼشري  صحقح مسؾؿ -52

،  ساث افعريبهـ(  دار إحقاء اف530)ت احلسغ  أبق

 : حمؿد ؾماد ظبدافباؿل. حتؼقؼ،  بروت

هـ( 555)ت  قعؼَ حمؿد بـ ظؿر افعُ  افضعػاء افؽبر/ -53

،  ، دار افؽتب افعؾؿقة : ظبدادعطل أمغ ؿؾعجل حتؼقؼ

 هـ.0111،  0، ط بروت

افطبؼات افؽزى/ حمؿد بـ شعد بـ مـقع افبكي  -54

 روت.، ب دار صادر هـ(551)ت  ، أبقظبداهلل افزهري

 مفران بـا إدريس بـ حمؿد بـ احلديث / ظبدافرمحـ ظؾؾ -55

ادعرؾة ، بروت ،  هـ( دار554)ت  حؿدـم ، أبق افرازي

 اخلطقب. افديـ ُمـحب:  هـ ، تـحؼقؼ0112
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افشقباين ،  حـبؾ بـ حمؿد بـ افرجال / أمحد ومعرؾة افعؾؾ -56

اخلاين ،  دار - اإلشالمل ادؽتب هـ(510ظبداهلل )ت  أبق

:  ، حتؼقؼ 0م ، ط0655 – 0115افرياض ،  - تبرو

 ظباس. حمؿد بـ اهلل ويص

 بـا ظع بـ افبخاري / أمحد صحقح ذح افباري ؾتح -51

ادعرؾة ،  هـ( دار525 )ت افػضؾ ، أبق افعسؼالين حجر

 وحمب ظبدافباؿل ؾماد حمؿد:  هـ حتؼقؼ0546بروت ، 

 اخلطقب. افديـ

 بـا صفردار بـ اخلطاب / صرويف بؿلثقر افػردوس -50

 هـ( دار216)ت  صجاع اهلؿذاين ، أبق افديؾؿل صرويف

 افسعقد:  ، حتؼقؼ 0م ، ط0653،  افعؾؿقة ، بروت افؽتب

 زؽؾقل. بسققين ابـ

ُتفُ  -55 َحْقِعّ /  افِػْؼُف اإلشالمل  وأدف  أشتاذ 7  أ.د. َوْهَبة افز 

عة دمشؼ ـجامـب المّل وأصقففـس ؿسؿ افػؼف اإلشـورئق

يعة ـّؾق ة -  .دمشؼ  –شقري ة  -دار افػؽر ،  افؼ 
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 ادـاوي ظبدافرؤوف/  افصغر اجلامع ذح افؼدير ؾقض -55

،  0، طافؽزى ، مك  افتجارية ادؽتبة هـ(0150)ت 

 .هـ 0523

 ظع بـ أمحد / أمحد فإلمام ادسـد ظـ افذب يف ادسدد افؼقل -51

 ابـ هـ( مؽتبة525افػضؾ ) ، أبق افعسؼالين حجر ابـ

 تقؿقة. ابـ مؽتبة:  ، حتؼقؼ 0هـ ، ط0110قة ، افؼاهرة ، تقؿ

 إحاديث مـ اصتفر اـظؿ   اإلفباس ومزيؾ اخلػاء ـشػ -52

 افعجؾقين حمؿد ابـ افـاس / إشؿـاظقؾ أفسـة ظذ

افرشافة ، بروت ،  هـ( ممشسة0035اجلراحل )ت 

 افؼالش. أمحد:  ، حتؼقؼ 1هـ ، ط0112

،  افعسؼالين حجر بـا ظع بـ ؿدـؿقزان / أحـاف فسان -53

، فؾؿطبقظات إظؾؿل هـ( ممشسة525)ت  افػضؾ أبق

 دائرة:  حؼقؼـ، ت 5م ، ط0653 - هـ0113بروت ، 

 باهلـد. افـظامقة ادعرف
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/ حمؿد بـ ظبداهلل احلاـؿ  ادستدرك ظذ افصحقحغ -54

هـ( دار افؽتب افعؾؿقة، 112)ت  ، أبقظبداهلل افـقسابقري

 : مصطػك ظبدافؼادر ظطا. حؼقؼـت،  هـ0100،  0، ط بروت

 اجلقهـري ظبـقـد بـ اجلعد بـ / ظع افـجعد ابـ مســد -55

ـ( ممشسة551)ت  احلسـ افبـغدادي ، أبـق كادر ، بروت ،  ه

حؼقؼ 0م ، ط0661 - هـ0101  حقدر. أمحد ظامر:  ، ـت

،  / أمحد بـ حمؿد بـ حـبؾ افشقباينبـ حـبؾاؿد ـمسـد أح    -56

 ، مك. ـ( ممشسة ؿرضبةه510)ت أبقظبداهلل 

 ، أبقبؽرافبزار اخلافؼ ظبد بـ ظؿرو بـ مسـد افبزار / أمحد -11

 افعؾقم مؽتبة - افؼرآن ظؾقم هـ( ممشسة565)ت 

:  ، حتؼقؼ 0هـ ، ط0116ادديـة ،  – واحلؽؿ ، بروت

 .اهلل زيـ افرمحـ حمػقظ افدـتقر

 افطزاين ، أبق أيقب بـ أمحد بـ / شؾقامن افشامقغ مسـد -10

افرشافة ، بروت ،  هـ( ممشسة531 تفؼاشؿ )ا
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 بـ محدي:  ، حتؼقؼ 0م ، ط0651 – هـ0112

 افسؾػل. ظبدادجقد

 صقبة أيب بـ حمؿد بـ اهلل / ظبد ابـ أيب صقبة مصـػ -15

افرصد ، افرياض ،  هـ( مؽتبة552بؽر )ت  افؽقيف ، أبق

 احلقت. يقشػ الــؿ:  ، حتؼقؼ 0هـ ، ط0116

 بـا / يقشػ أثار مشؽؾ مـ ادختك مـ ادعتك -15

 مؽتبة - افؽتب ادحاشـ ، ظامل ، أبق احلـػل مقشك

 افؼاهرة. - ادتـبل ، بروت

افطزاين ،  أيقب بـ أمحد بـ / شؾقؿـان افؽبر ادعجؿ -11

واحلؽؿ ،  افعؾقم هـ( مؽتبة531افؼاشؿ )ت  أبق

 محدي:  ؼق، تـحؼ 5م ، ط0655 – هـ0111ادقصؾ، 

 .افسؾػل ظبدادجقد بـا

،  إصبحل أكس بـ مافؽ/  مافؽ اإلمام مقضل -12

 ،  افعريب افساث إحقاء دارهـ( 046)ت  أبقظبداهلل

 .ظبدافباؿل ؾماد حمؿد:  ؼقؼ، حتمك
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 ، حمؿد بـ أمحد افذهبل / مقزان آظتدال يف كؼد افرجال -13

ظع حمؿد معقض  : هـ( حتؼقؼ415)ت  أبقظبداهلل

،  ، بروت فعؾؿقة، دار افؽتب ا وظادل أمحد ظبدادقجقد

 م.0662،  0ط

 ظثؿـان بـ أحـؿد بـ / ظؿر ومـسقخف احلديث كاشخ -14

ادـار ،  هـ( مؽتبة552)ت  حػص صاهغ ، أبق بـا

 بـ شؿر:  ، حتؼقؼ 0م ، ط0655 - هـ0115افزرؿاء ، 

 افزهري. أمغ

 مـتؼك ذح إخقار شقد أحاديث مـ إوضار كقؾ -15

 (هـ0522 تقـاين )افش حمؿد بـ ظع بـ حمؿد/إخبار

 م.0645اجلقؾ ، بروت ،  دار
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 فهرس احملتويات
 
 الصفحة ادوضوع

 2 مؼدمة افؽتاب

نـوة الواردة يف األحاديث   أول  4  التخضوب أصل س 

 5 ؾخافػقهؿ يصبغقن ٓ وافـصارى افقفقد إن  ( 0)

وا5)  6 بقء هذا ( ؽر 

 6 بافقفقد تشبفقا 7 وٓ افشقب ( ؽروا5)

 رـبتغق يلمر وآفف وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ رشقلاف( 1)

 فألظاجؿ 7 ُمـخافػة افشعر

01 

 لألمـر وسـلم وآلـه علوـه اهلل صذ الرسول دافع   ثاىوًا

 الشعر بتخضوب
00 

 00 ـالم احلاؾظ ابـ حجر يف ادسلفة

 01 يف ادسلفةـالم افشقـاين 
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 02 افشقب كتػ ـراهقة أحاديث

 علوــــه  اهلل صـــذ ســـولالر خضــــب ثالثـــا   هـــل

 وحلوته رأسه شعر وسلم وآله
05 

 06 صقب افرشقليف افعسؼالين ـالم ابـ حجر 

 51 يف ؿدر صقب افرشقلافـقوي  ـالم

 50 أحاديث ظدد صقب صعر افرشقل

 55 خالصة صقب افرشقل

 51 تنبوه مهم

 51 بالسواد ىـرصة التخضوب يف الضعوفة األحاديث   رابًعا

ب وؿــد امــرأة حــدـؿأ خطــب إذا -0 ــ  ،  بافســقاد خض 

ها وٓ ؾؾقخزها  َيغر 
50 

إن  أحسـ ما اختضبتؿ بف هذا افسقاد 7 أرؽب فـسائؽؿ،  -5

 وأهقب فؽؿ يف صدور أظدائؽؿ
55 

 51 علوها كماحلو بالسواد متنع التخضوب التي األحاديث   خامًسا
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 51 ( السواد واجتنبوا) زيادة عذ الكالم   أوًل 

 51 ورودها مؽان

 53 : افسقاد افتخضقب مـ احلديث رواة مقؿػ

 54 (افسقاد جـبقه) فزيادة روايتف يـؽر افزبر أبق

ب جريج ابـ قاد( جـ بقه) خُمافًػا بافسقاد خيض   10 افس 

 15 علوها واحلكم بالسواد التخضوب فوها منع التي األحاديث   ثاىوًا

ـْ 0) ب ( َم َقاد َخض   11 افؼقامة يقم وجفف اهلل دَ َشق   ، بافس 

بقن ؿــقم ( يؽــقن5)  ، بافســقاد افزمــان آخــر يف ُيـــخض 

 ... احلؿـام ـحقاصؾ

12 

 ، ادسـؾؿ خضاب واحلؿرة ، ادممـ خضاب ( افصػرة5)

 افؽاؾر خضاب وافسقاد

20 

 25 افِغربقب افشقخ يبغض اهلل ( إن  1)

ـْ 2)  25 إفقف اهلل يـظر مل ، بافسقاد افبقاض َؽـر   ( َم

 21 بالسواد والتابعني خيضبون الصحابة من مجاعة ذكر   سادًسا
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 22 ابـ حجر يذـر افصحابة افذيـ خيضبقن بافسقاد

 23 تنبوه مهم

 23 أول   الصحابة الذين خضبوا بالسواد  

 23 ظـف اهلل ريض ظػان بـ ( ظثؿـان0)

 23 ظـف اهلل ريض وؿاص أيب بـ ( شعد5)

 24 ظـفام اهلل ريض ظع بـ احلسـ (0)

 25 ظـفام اهلل ريض ظع بـ احلسغ (5)

 26 ظـف اهلل ريض اجلفـل ظامر بـ ( ُظؼبة2)

 31 ظـف اهلل ريض افسفؿل افعاص بـ ( ظؿرو3)

 30 ظـف اهلل ريض ظبداهلل بـ ( جرير4)

 30 ظـفؿـا اهلل ريض افعاص بـ ظؿرو بـ اهلل ( ظبد5)

 30 واد  ثاىوا   التابعني الذين خضبوا بالس

ـاد (0)  30 شؾقؿـان أيب بـ حـؿ 

 35 ظع بـ احلسغ ابـ افعابديـ زيـ ظع (5)
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 35 اجلرمل زيد بـ ظبداهلل ؿالبة أبق (5)

 35 دثار بـ ُمـحارب (1)

 35 ظقف افرمحـ بـ ظبد بـ شؾؿة أبق (2)

 35 افؼرر ظبقداهلل بـ ضؾحة بـ مقشك (3)

 35 ظباس بـ ظبداهلل بـ ظع (4)

 31 ُجَبر بـ كاؾع (5)

 31 ثقر بـ أرضاة بـ حجاج (6)

 31 ادزين ظؿرو بـ ظبداهلل بـ بؽر (01)

 32 فقذ أيب ابـ ظبدافرمحـ بـ حمؿد (00)

 32 ِظالؿة بـ زياد (05)

 32 افزهري صفاب بـ حمؿد (05)

 33 افؼرر اإلخباري إشحاق بـ حمؿد (01)

 33 ادـصقر جعػر أبق افعباد اخلؾقػة (02)

 34 باهلل ادعتز بـ ظبداهلل افعباد اخلؾقػة (03)
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ث (04)  34 دحقة فرحافة ابـا افـؿحد 

 35 ادشاط حمؿقد بـ حمؿد بـ شعد افػضائؾ أبق (05)

ث (06)  35  افعراق مسـد ادعؿر ادمرخ ادػقد افـؿحد 

 36 بالكتم خيضبون ممن والتابعني الصحابة من مجاعة ذكر   سابًعا

 41 أبقبؽر افصديؼ ريض اهلل ظـف (0)

 41 ظؿر بـ اخلطاب ريض اهلل ظـف  (5)

 41 ظـف اهلل ريض اجلراح بـ ظبقدة أبق (5)

 40 ظـف اهلل ريض مافؽ بـ أكس (1)

 40 ظـف اهلل ريض أوىف أيب بـ ظبداهلل (2)

 40 ظـف اهلل ريض جبر بـ خقات (3)

 40 ظـفام اهلل ريض افصديؼ بؽر أيب بـ (ظبدافرمحـ4)

 45 ضافب ريض اهلل ظـف أيب بـ ظع بـ ( حمؿد5)

 45 بالصفرة ضبونخي والتابعني ممن الصحابة نمم مجاعة ذكر   ثامًنا

 45 ظـف اهلل ريض ظػان بـ ظثؿـان  (0)



 [113].........................بالسواد والحكم عميها اديث تخضيب الشعرأح
 

 45 ظـفام اهلل ريض اخلطاب بـ ظؿر بـ ( ظبداهلل5)

 45 ظـف اهلل ريض ظبداهلل بـ ( جرير5)

 45 ظـف اهلل ريض افدرداء ( أبق1)

 41 ظـف اهلل ريض صعبة بـ ( ادغرة2)

 41 ظـف اهلل ريض أمامة ( أبق3)

 41 ظـف اهلل يضر افظفري رهؿ أبق (4)

 41 ظـف اهلل ريض مافؽ بـ ( أكس5)

 42  ظـفام اهلل ريض إكصاري ظبداهلل بـ ( جابر6)

 42 ظـف اهلل ريض ؿتادة ( أبق01)

 42 ظـف اهلل ريض اخلدري شعقد ( أبق00)

 43 ظـف اهلل ريض خديج بت ( راؾع05)

 43 ـقسان بـ ضاووس ( افتابعل05)

 43 جريج بـ ظبقد ( افتابعل01)

 44 جابر بـ حؽقؿ ( افتـابعل02) 
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 44 تاسًعا   رأي ادذاهب يف التخضوب بالسواد

 44 جقاز افتخضقب بؽؾ إفقان خالؾا فؾشاؾعقة

 45 رأي ادذهب احلـػل

 45 رأي ادذهب ادافؽل

 46 رأي ادذهب احلـبع

 51 افؽقيتل افػتقا مـجؾس ؾتقى

 55 افبحث خامتة

 55 ملخص البحث

 53 مراجع افبحث

 64 ؾفرس ادحتقيات

 


